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Ata nº2 

 

Ao vigésimo dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, pelas nove horas e trinta minutos, reuniu-se 

o júri nomeado do concurso com a Ref. ª CCMAR/BD/04/2021, financiado por AQUA-RP (Receitas Próprias) e pelo 

projeto MAXIMUS.PT - “Investigação e desenvolvimento para a produção de larvas e juvenis de pregado em 

maternidade” com a referência ALG-01-0247-FEDER-069769 financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional (FEDER) através do Programa Operacional do Algarve (PO CRESC ALGARVE 2020) constituído pela Doutora 

Sofia Engrola, investigadora no CCMAR (presidente do júri), Doutora Cláudia Aragão, investigadora na UALG/CCMAR 

(vogal) e Prof. Doutor Pedro Rodrigues, professor na UAlg e investigador no CCMAR (vogal), tendo com os seguintes 

pontos da ordem de trabalhos:  

1. Verificar os requisitos de admissão a concurso e elaborar a lista de candidatos admitidos e excluídos; 

2. Realizar a avaliação curricular e elaborar a lista de classificação e ordenação final dos candidatos.  

 

Foram rececionadas cinco candidaturas que o júri analisou com vista à verificação dos elementos apresentados 

pelos candidatos, designadamente, a reunião dos requisitos exigidos e a apresentação dos documentos essenciais à 

respetiva admissão ou avaliação: 

 

• Diogo Cabeleira Dias 

• Sofia Isabel Martins Viegas 

• Paolo Gamberoni 

• Zohaib Noor 

• Taofik Adeiza Momoh 

 

Concluída a análise das candidaturas e verificado o cumprimento dos requisitos de admissão, o júri deliberou por 

unanimidade não admitir a concurso os candidatos Zohaib Noor, por não ter entregue a Declaração de Honra preenchida 

e assinada com a classificação final do Mestrado (Declaration of Honour filled and signed with the MSc. final 

classification) e Taofik Adeiza Momoh, por não ter preenchido a Declaração de Honra com a classificação final do 

Mestrado (Declaration of Honour filled with the MSc. final classification), tal como descrito no edital do presente concurso. 

Foram admitidos a concurso os candidatos Diogo Cabeleira Dias, Sofia Isabel Martins Viegas e Paolo Gamberoni 

Os candidatos excluídos serão notificados por e-mail, com recibo de entregas de notificação, para se pronunciarem 

no âmbito do direito de participação dos interessados. 

As três candidaturas a concurso foram avaliadas pelo júri de acordo com os critérios de seleção enumerados na 

ata nº 1 e edital. Da aplicação destes critérios de avaliação resultou a lista de seriação provisória dos candidatos 

apresentada na tabela, da qual será dada comunicação por escrito e que passará a definitiva no caso de não haver 

contestação, nos termos da lei.  
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As classificações dos candidatos estão de acordo com média ponderada numa escala de 0 (menor) a 20 

(maior). 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

     

Doutora Sofia Engrola 

(presidente do júri) 

 

 Doutora Cláudia Aragão  

(vogal) 

 

 Prof. Doutor Pedro Rodrigues 

(vogal) 

 

 

Critérios e Factor de 

ponderação (%)

1.Cultivo de larvas de peixes 

marinhos (20%)

2. Análises bioquimicas 

interesse nutricional (15%)

3. Cultivo de espécies marinhas 

em RAS (15%)

4. Cultivo de cadeia trófica 

(microalgas, presas vivas) 

(10%)

5. Informática e tratamento 

estatístico (10%)

6. Estrutura e conteúdo da carta 

de motivação (15%)

7. Mérito do candidato (Final 

MSc. score) (15%).
Total (100%)

Nome 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20 0-20

Diogo Cabeleira Dias 20 15 20 20 20 15 17 18

Sofia Isabel Martins Viegas 20 10 0 10 10 10 15 11

Paolo Gamberoni 10 15 20 0 20 15 16 14

 


