ATA DA REUNIÃO DO JÚRI
Concurso aberto pelo CRIA para atribuição de
Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia (BGCT)

com apoio financeiro da FCT/MCTES através de fundos nacionais (PIDDAC), no âmbito do financiamento
UID/ANT/04038/2013.
O júri constituído por Maria Antónia Pedroso de Lima (presidente), Maria dos Anjos Cardeira da Silva, Marta Prista e
Amélia Frazão Moreira (vogal suplente), reuniu no dia 4 de Maio pelas 16.30 horas para deliberação final sobre as
candidaturas apresentadas ao concurso aberto pelo CRIA para atribuição de uma Bolsa de Gestão de Ciência e
Tecnologia (BGCT) com apoio financeiro da FCT/MCTES através de fundos nacionais (PIDDAC), no âmbito do

financiamento UID/ANT/04038/2013.
Foram recebidas 20 (vinte) candidaturas:
− Andrea Araújo Coelho
− António Teixeira
− Bruno Oliveira
− Carlos Conte Neto
− Carlos Figueiredo Lopes
− Cleidi Pereira
− Fahad Israr
− Filipa Baptista Carvalho
− Joana Isabel Palma Baço
− João Lemos
− Luis gago
− Maria Raquel Serpa Vasconcelos
− Mariana Costa dos Reis
− Marta Manso
− Rosa Pimentel
− Rui Manuel Pires Rodrigues
− Rute Alves.
− Sara Luís
− Sílvia Pereira Lopes
− Thiago Câmara de Oliveira
Foram excluídas as candidaturas de Andrea Araújo Coelho e de Luis Gago por não cumprirem os requisitos exigidos e
aceites todas as outras.
O processo de seleção compreendeu duas fases. Na primeira fase, após o encerramento do concurso, foi verificada a
admissibilidade das candidaturas e os membros do júri procederam individualmente à análise curricular das 18
candidaturas admitidas. Foi especialmente valorizada a experiência na gestão dos procedimentos relativos ao
funcionamento da unidade I&D, domínio de bases de dados e coordenação de candidaturas e projetos, nacionais e
internacionais.
Na sequência dessa primeira avaliação, o júri acordou selecionar quatro candidatos para entrevistar numa segunda
fase:
- Filipa Baptista Carvalho
- Maria Raquel Serpa Vasconcelos
- Marta Manso
- Thiago Câmara de Oliveira
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Foram agendadas entrevistas para os dias 3 e 4 de Maio, pelas 11,30 e 14,30 respetivamente. Às entrevistas apenas
compareceram Maria Raquel Serpa Vasconcelos e Marta Manso não tendo os outros candidatos dado qualquer
explicação para a ausência.
O júri reuniu após conclusão das entrevistas e deliberou por unanimidade selecionar a candidata Marta Daniela
Fernandes Manso, considerando que o perfil de Maria Raquel Serpa Vasconcelos não se adequava à posição em
concurso por não ter conhecimento do sistema científico nacional.
Foi então encerrada a reunião e lavrada a presente que, por ser verdade, vai assinada pelos membros do júri.

Maria Antónia Pedroso de Lima

Maria dos Anjos Cardeira da Silva

Marta Prista

Lisboa, 4 de Maio de 2018
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