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Ata nº2 

CCMAR/BPD/01/2021 

 

I - Introdução 

Ao decimo dia do mês de maio de dois mil e vinte e um, pelas dez horas e trinta minutos da manhã, reuniu 

por videoconferência o júri nomeado do concurso com a Ref. ª CCMAR/BPD/01/2021, para a atribuição de 

uma (01) Bolsa de Pós Doutoramento no âmbito do projeto de investigação com a Refª “EJPRD19-

290/Physpath-KS – Understanding the pathophysiology of Keutel syndrome: A path towards cure” 

referência EJPRD/0004/2020 financiado pelo Programa Europeu Conjunto para as Doenças Raras e pela 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), constituído por Professora Leonor Cancela, Professora 

Catedrática na Universidade do Algarve, investigadora no CCMAR e coordenadora do projeto no CCMAR 

(Presidente do Júri), Doutor Paulo Gavaia, investigador auxiliar no CCMAR (vogal), e Doutor Vincent Laizé 

investigador auxiliar no CCMAR (vogal). 

A reunião teve como pontos de ordem de trabalhos:  

1- verificar a admissibilidade dos candidatos ao concurso CCMAR/BPD/01/2021. 

2- efetuar a avaliação dos candidatos admitidos. 

 

II - Candidatos 

Foi recebida 1 (uma) candidatura: 

João Miguel Almeida Santos 

 

III – Exclusão de candidaturas 

O júri analisou a candidatura, e decidiu admitir o candidato a concurso.  

Tabela 1. Candidato proposto para a fase de avaliação e seriação. 

Nome do candidato 

João Miguel Almeida Santos 

 
 

IV – Avaliação de candidaturas 

Passou à fase de avaliação e seriação o único candidato a concurso (Tabela 1). O Júri avaliou o CV e a carta 

de motivação e aplicou os critérios de classificação e respetivas ponderações enunciados no aviso de 

abertura do concurso.  

A tabela 2 apresenta a avaliação por critério com a classificação final ordenada. 

Tabela 2. Tabela de classificação ordenada  

Nome do Candidato Critério 
1 (60%) 

Critério 
2 (30%) 

Critério 3 (10%) Nota final 

João Miguel Almeida Santos 16 18 20 17 

 

1. Avaliação do Curriculum: 60% 
2. Experiência Técnica Comprovada: 30% 
3. Fluência Oral e Escrita da Língua Inglesa: 10% 
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V - Conclusão 

O candidato obteve a classificação final de 17 valores (Tabela 2).  

Considerando os elementos apresentados, o candidato João Miguel Almeida Santos reúne condições para 

efeitos de eventual seleção, pelo que se propõe à Direção do CCMAR a homologação desta decisão. 

O Júri irá proceder à audiência prévia ao candidato, fixando o prazo de 10 dias úteis para alegar o que tiver 

por conveniente, seja relativamente a matéria científica, seja processual.  

Sem outro ponto na ordem de trabalhos procedeu-se ao encerramento da reunião da qual se redigiu a 

presente ata, com 2 páginas, que após lidas e aprovadas foram assinadas pelos elementos do júri. 

 

Professora Leonor Cancela (Presidente do Júri) 
 
 
 
 
 

Doutor Paulo Gavaia (vogal) 
 
 
 
 
 

Doutor Vincent Laizé (vogal) 

 

 

 

 

*** 
 
 
DESPACHO (a preencher findo o período de audiência prévia, sem que haja havido pronúncia) 

 
 Aprova-se  não se aprova o teor e as conclusões desta Ata. 
 Selecione-se  não se selecione conforme proposto. 

 
Data: __/0_/202_ 
 
A Direção do CCMAR: ___________      _______________ 
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