
ATA N.º 1 - Reunião do Júri para admissão e atribuição de bolsa no âmbito de 

projetos de I&D 

 

Referência: Edital BI_02_2021_PPS3 

 

Aos 16 dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, pelas 16:00 horas, o júri 

constituído pela Professora Doutora Ana Paula Moreira Rodrigues do Vale (presidente 

do júri), pelo Professor Doutor Luis Miguel Cortez Mesquita de Brito (vogal) e pela 

Professora Doutora Ana Cristina Pontes de Barros Rodrigues (vogal), reuniu (em modo 

de videoconferência, através da plataforma Zoom), para avaliar as candidaturas 

apresentadas e admitidas ao Concurso para recrutamento de um investigador, no 

âmbito do Projeto I&B - BIOMA - soluções integradas de Bioeconomia para a mobilização 

da cadeia agroalimentar (POCI-01-0247-FEDER-046112). 

No âmbito deste concurso foram rececionadas e admitidas três candidaturas:  

Anabela Cardeal Eira 

Cláudia Correia 

Rui Filipe Borges da Silva 

Tendo por base a análise da documentação enviada, procedeu-se à avaliação dos 

candidatos admitidos, bem como à realização da entrevista conforme os critérios de 

seleção identificados no Edital BI_02_2021_PPS3 e detalhados na tabela em anexo, 

tendo a entrevista decorrido no mesmo dia, em modo de videoconferência, através da 

plataforma Zoom. 

A candidata Cláudia Correia, obteve a pontuação mais elevada nos critérios de seleção 

identificados, tendo demonstrado ter curriculum adequado e experiência nas várias 

tarefas definidas no plano de trabalhos conforme o Edital BI_02_2021_PPS3.  

 

 

 

 

 

 

 



Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que será assinada pelos 

elementos do Júri. 

 

(Ana Paula Moreira Rodrigues do Vale) 

 

(Luis Miguel Cortez Mesquita de Brito) 

 

(Ana Cristina Pontes de Barros Rodrigues) 

Anexo I - Tabela de classificação de acordo com os critérios de avaliação – Edital 

BI_02_2021_PPS3 

Candidato  Item Pontuação 
parcial 

Pontuação 
final 

Anabela 
Cardeal Eira 

Avaliação 
curricular 

(60%) 

Habilitações literárias [30 
pontos] 

20  

Experiência profissional na área 
de desenvolvimento das 
atividades previstas no plano de 
trabalhos  [20 pontos] 

6  

Experiência de investigação na 
área de desenvolvimento das 
atividades previstas no plano de 
trabalhos  [50 pontos] 

10  

Entrevista 
(40%) 

Motivação para os objetivos do 
projeto (40 pontos) 

30  

Competências de Comunicação 
Científica (20 pontos) 

5  

Competências de expressão 
oral em inglês na área de 
investigação do projeto (15 
pontos) 

5  

Domínio de ferramentas 
informáticas para o tratamento 
de dados (15 pontos) 

10  

Total 

Avaliação curricular (60%) 36 21,6 

Entrevista (40%) 50 20 

Total 86 41,6 

Cláudia 
Correia 

Habilitações literárias [30 
pontos] 

24  



Avaliação 
curricular 

(60%) 

Experiência profissional na área 
de desenvolvimento das 
atividades previstas no plano de 
trabalhos  [20 pontos] 

10  

Experiência de investigação na 
área de desenvolvimento das 
atividades previstas no plano de 
trabalhos  [50 pontos] 

12  

Entrevista 
(40%) 

Motivação para os objetivos do 
projeto (40 pontos) 

30  

Competências de Comunicação 
Científica (20 pontos) 

7  

Competências de expressão 
oral em inglês na área de 
investigação do projeto (15 
pontos) 

7  

Domínio de ferramentas 
informáticas para o tratamento 
de dados (15 pontos) 

12  

Total 

Avaliação curricular (60%) 46 27,6 

Entrevista (40%) 56 22,4 

Total 102 50 

Rui Filipe 
Borges da 
Silva 

Avaliação 
curricular 

(60%) 

Habilitações literárias [30 
pontos] 

20  

Experiência profissional na área 
de desenvolvimento das 
atividades previstas no plano de 
trabalhos  [20 pontos] 

6  

Experiência de investigação na 
área de desenvolvimento das 
atividades previstas no plano de 
trabalhos  [50 pontos] 

10  

Entrevista 
(40%) 

Motivação para os objetivos do 
projeto (40 pontos) 

30  

Competências de Comunicação 
Científica (20 pontos) 

4  

Competências de expressão 
oral em inglês na área de 
investigação do projeto (15 
pontos) 

5  

Domínio de ferramentas 
informáticas para o tratamento 
de dados (15 pontos) 

10  

Total 

Avaliação curricular (60%) 36 21,6 

Entrevista (40%) 49 19,6 

Total 85 41,2 

 


