
ATA Nº 2 

Ao vigésimo dia do mês de Abril de dois mil e vinte e um, pelas 12:00 horas, reuniu-se o Júri 

nomeado do concurso com referência CCMAR/BPD/03/2021 designado para atribuição de 

uma Bolsa Pós Doutoramento na área de Ecologia Marinha, no âmbito do projeto de 

investigação “The Paris Agreement and the global redistribution of marine biodiversity” ref. 

PTDC/BIA-CBI/6515/2020, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), 

constituído pelo Doutor Jorge Assis, investigador do CCMAR e responsável pelo projeto 

(Presidente do Júri), Professora Doutora Maria Ester Serrão, investigadora do CCMAR (Vogal), e 

o Doutor João Neiva, investigador do CCMAR (Vogal), com os seguintes pontos de ordem de 

trabalhos: admissão a concurso e avaliação das candidaturas admitidas ao concurso 

CCMAR/BPD/03/2021. 

 

Apresentaram-se a concurso os candidatos: 

1. Lidiane Pires Gouvêa 

2.  Ana Raquel  de  Azev edo e  Costa  

3. Noora Barzkar 

4. Pedro Alexandre Valentim Neto 

 

O candidato Pedro Alexandre Valentim Neto foi excluído do concurso por ter obtido Grau de 

Doutoramento há mais de três anos, a contar da data da submissão da candidatura, e por não 

ter entregue a declaração de honra disponível na plataforma de candidatura. A candidata 

Noora Barzkar foi excluída do concurso por não ter entregue a cópia do pedido do 

certificado de reconhecimento do grau de doutor por uma Instituição de Ensino Superior 

Pública ou pela Direção Geral do Ensino Superior (se o grau foi atribuído por uma 

universidade estrangeira), tal como indicado na declaração de honra anexa à candidatura, 

prevista para os candidatos que não puderam enviar uma cópia do certificado de 

doutoramento ou uma cópia do certificado de reconhecimento do grau de doutor. Após 

análise do curriculum vitae dos candidatos elegíveis, e aplicados os critérios de classificação e 

respetivas ponderações enunciados no aviso de abertura do concurso, os candidatos obtiveram 

classificação final entre 11 e 18 valores (Tabela 1), sendo que a candidata Lidiane Pires Gouvêa 

obteve a maior classificação (18 valores; Tabela 1). 



Tabela 1. Classificação dos candidatos elegíveis segundo os critérios de avaliação que 

consideravam (1) experiência em modelos de distribuição de espécies marinhas desenvolvidos 

em R ou Python, e recorrendo ao uso de dados ambientais à escala global e (2) publicações 

científicas utilizando modelos de distribuição de espécies marinhas para avaliar os impactos / 

interações do clima na biodiversidade marinha à escala global. 

 
Modelos de distribuição Publicações científicas Classificação final 

Lidiane Pires Gouvêa 18 18 18 

Ana Raquel de Azevedo e Costa 15 6 11 

 

Atendendo ao facto de a candidata Lidiane Pires Gouvêa apresentar o perfil requerido, bem como à 

sua classificação final, o Júri decidiu por unanimidade propor a sua contratação como Bolseira 

de Pós Doutoramento no âmbito do presente concurso do qual será dada comunicação por 

escrito. Sem outro ponto na ordem de trabalhos procedeu-se ao encerramento da reunião da 

qual se redigiu a presente ata, com duas páginas, que após lida e aprovada será assinada pelos 

elementos do Júri e que passará a definitiva no caso de não haver contestação nos termos da 

Lei. 
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