
ATA nº 1 

Atribuição de Bolsa de Iniciação à Investigação (BII) no âmbito do Apoio Especial 
Financiado pela FCT Verão com Ciência a atribuir à Unidade de Investigação 
proMetheus – Unidade de Investigação em Materiais, Energia e Ambiente para a 
Sustentabilidade (Referência: BII _02_2022_Verão Com Ciência) 

 

Ao décimo dia do mês de agosto de dois mil e vinte e dois reuniu, por videoconferência, o júri 
constituído por Professora Doutora Ana Isabel Oliveira Faria Ferraz (Presidente do júri), 
Professora Doutora Ana Cristina de Pontes Barros Rodrigues (vogal efetivo) e Professor 
Doutor Joaquim Mamede Alonso (vogal efetivo) para análise das cinco candidaturas ao 
concurso de atribuição de duas bolsas de iniciação à investigação (BII) no âmbito do Apoio 
Especial Financiado pela FCT Verão com Ciência a atribuir à Unidade de Investigação 
proMetheus – Unidade de Investigação em Materiais, Energia e Ambiente para a 
Sustentabilidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O júri avaliou os candidatos aplicando os critérios de avaliação definidos e divulgados no 
Edital BII_02_2022_Verão Com Ciência: Avaliação curricular (100%) A avaliação curricular 
será efetuada com base nas habilitações literárias [100 pontos] considerando-se preferencial 
por esta ordem, os(as) candidatos(as) estudantes de mestrado, estudantes de licenciatura, 
estudantes de Ctesp e licenciados(as) inscritos(as) em curso não conferente de grau 
académico. Em caso de empate dos(as) primeiros(as) classificados(as), será realizada uma 
entrevista. A avaliação da entrevista será efetuada com base nos seguintes pontos: 
motivação para os objetivos do projeto [50 pontos] e competências de comunicação científica 
[50 pontos]. A classificação final será a média da avaliação curricular (50%) e da entrevista 
(50%).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O júri considerou por unanimidade:----------------------------------------------------------------------------  

1. Excluir a candidata Gabryella Ley Gandra por não cumprir os requisitos de admissão, 
designadamente o cumprimento do artigo 5º do Regulamento de Bolsas de 
Investigação da FCT, destinando-se à realização de atividades iniciais de I&D por 
estudantes inscritos num curso técnico superior profissional (Ctesp), numa 
licenciatura, num mestrado integrado ou num mestrado e, ainda, licenciados(as) que 
se encontrem inscritos(as) em cursos não conferentes de grau académico “estudantes 
inscritos num curso técnico superior profissional (Ctesp), numa licenciatura, num 
mestrado integrado ou num mestrado e, ainda, licenciados(as) que se encontrem 
inscritos(as) em cursos não conferentes de grau académico; --------------------------------  

2. Excluir a candidata Sara Neto por ter enviado a sua candidatura fora de prazo (pós 28 
de Julho 2022);---------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Admitir as candidaturas dos candidatos Diogo Luís Palhares Gonçalves, Eduardo 
Manuel Oliveira Duarte e Mariana Figueiras Marques Barreto, por cumprirem os 
requisitos de admissão. ---------------------------------------------------------------------------------  

Após a análise individual do processo de candidatura, o júri procedeu à aplicação dos 
métodos de seleção constantes no Edital BII_02_2022_Verão Com Ciência, cujos resultados 
constam na tabela seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



Ordenação Nome do Candidato Habilitações 
literárias 

Pontuação 

1 Diogo Luís Palhares 
Gonçalves 

3º ano Licenciatura 
em Engenharia do 
Ambiente e 
Geoinformática 

18 

2 Eduardo Manuel 
Oliveira Duarte 

3º ano Licenciatura 
em Agronomia 

16 

3 Mariana Figueiras 
Marques Barreto 

1º ano Licenciatura 
em Biotecnologia 

12 

 

Da avaliação curricular com base nas habilitações literárias foram selecionados os candidatos 
Diogo Luís Palhares Gonçalves e Eduardo Manuel Oliveira Duarte.---------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, o júri deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente 
ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros de júri presentes. ----------- 

 

Ponte de Lima, 10 de agosto de 2022 ------------------------------------------------------------------------ 

 

Os membros do júri de seleção,  

 

 
 
Professora Doutora Ana Isabel Oliveira Faria Ferraz (presidente do júri) 
 

 
Professora Doutora Ana Cristina Pontes de Barros Rodrigues (vogal efetivo) 
 
 

 
Professor Doutor Joaquim Mamede Alonso (vogal efetivo) 
 


