












ATA N.º 2 

CCMAR/ID/02/2019 
Concurso documental internacional para preenchimento de uma vaga de 
investigador Júnior para química  ou  biogeoquímica  marinha em regime de 
contrato de trabalho a termo incerto, no âmbito do contrato 
programaCEECINST/00114/2018 financiado pela Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia, I.P. 

 
ANEXO II 

AVALIAÇÃO CURRICULAR 
 

Candidato: Nicolas Valiente Parra 
Critérios Fundamentação da avaliação Pontos 

Atribuídos  
CA) Da produção científica, 
tecnológica, cultural dos últimos cinco 
anos considerada mais relevante pelo 
candidato (75 pontos) 

Marine chemistry, 5 papers em boas revistas, 4 
como 1º autor  

50 

CB) Das atividades de investigação 
aplicada ou baseada na prática, 
desenvolvidas nos últimos cinco anos e 
consideradas de maior impacto pelo 
candidato (10 pontos) 

1 post doc, 2 visiting researcher fellowships 

5 

Das atividades de extensão e de 
disseminação do conhecimento 
desenvolvidas nos últimos cinco anos, 
designadamente no contexto da 
promoção da cultura e das práticas 
científicas, consideradas de maior 
relevância pelo candidato (10 pontos) 

No outreach, teaching experience, supervision 
of ? graduate/undergraduate students, 7 talks 
and 7 posters 

5 

CD) Das atividades de gestão de 
programas de ciência, tecnologia e 
inovação, ou da experiência na 
observação e monitorização do sistema 
científico e tecnológico ou do ensino 
superior, em Portugal ou no estrangeiro 
(5 pontos) 

none 

0 

Classificação Final 60 
 

Candidato: Candidato: Patricia Neira del Río 
Critérios Fundamentação da avaliação Pontos 

Atribuídos  
CA) Da produção científica, 
tecnológica, cultural dos últimos cinco 

Trace elements; No PhD (?), 3 papers, 1 first 
author 20 



anos considerada mais relevante pelo 
candidato (75 pontos) 

CB) Das atividades de investigação 
aplicada ou baseada na prática, 
desenvolvidas nos últimos cinco anos e 
consideradas de maior impacto pelo 
candidato (10 pontos) 

3 fellowships 

3 

Das atividades de extensão e de 
disseminação do conhecimento 
desenvolvidas nos últimos cinco anos, 
designadamente no contexto da 
promoção da cultura e das práticas 
científicas, consideradas de maior 
relevância pelo candidato (10 pontos) 

2 oral presentations, 2 posters 

3 

CD) Das atividades de gestão de 
programas de ciência, tecnologia e 
inovação, ou da experiência na 
observação e monitorização do sistema 
científico e tecnológico ou do ensino 
superior, em Portugal ou no estrangeiro 
(5 pontos) 

none 

0 

Classificação Final 26 
 

Candidato: Balasubramaniyam Thananjeyan 
Critérios Fundamentação da avaliação Pontos 

Atribuídos  
CA) Da produção científica, 
tecnológica, cultural dos últimos cinco 
anos considerada mais relevante pelo 
candidato (75 pontos) 

Nucleic acids; 2 publications 1st author 

10 

CB) Das atividades de investigação 
aplicada ou baseada na prática, 
desenvolvidas nos últimos cinco anos e 
consideradas de maior impacto pelo 
candidato (10 pontos) 

2 fellowships, 1 research grant 

3 

Das atividades de extensão e de 
disseminação do conhecimento 
desenvolvidas nos últimos cinco anos, 
designadamente no contexto da 
promoção da cultura e das práticas 
científicas, consideradas de maior 
relevância pelo candidato (10 pontos) 

2 oral presentations, 1 poster, no outreach 

3 

CD) Das atividades de gestão de 
programas de ciência, tecnologia e 
inovação, ou da experiência na 

none 
0 



observação e monitorização do sistema 
científico e tecnológico ou do ensino 
superior, em Portugal ou no estrangeiro 
(5 pontos) 

Classificação Final 16 
 

Candidato: Ana Margarida Pinto e Costa 
Critérios Fundamentação da avaliação Pontos 

Atribuídos  
CA) Da produção científica, 
tecnológica, cultural dos últimos cinco 
anos considerada mais relevante pelo 
candidato (75 pontos) 

Natural products; 12 papers, 5 1st author, 2 
book chapters 

25 

CB) Das atividades de investigação 
aplicada ou baseada na prática, 
desenvolvidas nos últimos cinco anos e 
consideradas de maior impacto pelo 
candidato (10 pontos) 

3 grants 

3 

Das atividades de extensão e de 
disseminação do conhecimento 
desenvolvidas nos últimos cinco anos, 
designadamente no contexto da 
promoção da cultura e das práticas 
científicas, consideradas de maior 
relevância pelo candidato (10 pontos) 

Supervision 1 student; teaching experience, no 
outreach, 6 oral communications, 12 posters 

6 

CD) Das atividades de gestão de 
programas de ciência, tecnologia e 
inovação, ou da experiência na 
observação e monitorização do sistema 
científico e tecnológico ou do ensino 
superior, em Portugal ou no estrangeiro 
(5 pontos) 

none 

0 

Classificação Final 34 
 

Candidato: Marcos Morente Fontela 
Critérios Fundamentação da avaliação Pontos 

Atribuídos  
CA) Da produção científica, 
tecnológica, cultural dos últimos cinco 
anos considerada mais relevante pelo 
candidato (75 pontos) 

Chemical oceanography, climate change; 7 
papers, 4 as 1st author 

65 

CB) Das atividades de investigação 
aplicada ou baseada na prática, 
desenvolvidas nos últimos cinco anos e 

6 oceanographic cruises, 3 fellowships 
8 



consideradas de maior impacto pelo 
candidato (10 pontos) 

Das atividades de extensão e de 
disseminação do conhecimento 
desenvolvidas nos últimos cinco anos, 
designadamente no contexto da 
promoção da cultura e das práticas 
científicas, consideradas de maior 
relevância pelo candidato (10 pontos) 

4 communications, 1 poster, teaching 
experience, outreach in high schools, 1 outreach 
seminar 

8 

CD) Das atividades de gestão de 
programas de ciência, tecnologia e 
inovação, ou da experiência na 
observação e monitorização do sistema 
científico e tecnológico ou do ensino 
superior, em Portugal ou no estrangeiro 
(5 pontos) 

none 

0 

Classificação Final 81 
 

Candidato: Shahaji R Gaikwad 
Critérios Fundamentação da avaliação Pontos 

Atribuídos  
CA) Da produção científica, 
tecnológica, cultural dos últimos cinco 
anos considerada mais relevante pelo 
candidato (75 pontos) 

Inorganic chemistry, metals; 8 papers, 4 as 1st 
author 

20 

CB) Das atividades de investigação 
aplicada ou baseada na prática, 
desenvolvidas nos últimos cinco anos e 
consideradas de maior impacto pelo 
candidato (10 pontos) 

2 fellowships 

2 

Das atividades de extensão e de 
disseminação do conhecimento 
desenvolvidas nos últimos cinco anos, 
designadamente no contexto da 
promoção da cultura e das práticas 
científicas, consideradas de maior 
relevância pelo candidato (10 pontos) 

1 oral presentation, 2 posters, no outreach 

3 

CD) Das atividades de gestão de 
programas de ciência, tecnologia e 
inovação, ou da experiência na 
observação e monitorização do sistema 
científico e tecnológico ou do ensino 
superior, em Portugal ou no estrangeiro 
(5 pontos) 

none 

0 

Classificação Final 25 



 

Candidato: Maria Luisa Sánchez Montes 
Critérios Fundamentação da avaliação Pontos 

Atribuídos  
CA) Da produção científica, 
tecnológica, cultural dos últimos cinco 
anos considerada mais relevante pelo 
candidato (75 pontos) 

Climate and environment; 1 paper on Nature 
Geoscience as last author, 1 under review 

10 

CB) Das atividades de investigação 
aplicada ou baseada na prática, 
desenvolvidas nos últimos cinco anos e 
consideradas de maior impacto pelo 
candidato (10 pontos) 

1 cruise, 1 research contract, collaboration in 1 
project 

6 

Das atividades de extensão e de 
disseminação do conhecimento 
desenvolvidas nos últimos cinco anos, 
designadamente no contexto da 
promoção da cultura e das práticas 
científicas, consideradas de maior 
relevância pelo candidato (10 pontos) 

Laboratory instructor, teaching experience and 
award, 10 presentations  

8 

CD) Das atividades de gestão de 
programas de ciência, tecnologia e 
inovação, ou da experiência na 
observação e monitorização do sistema 
científico e tecnológico ou do ensino 
superior, em Portugal ou no estrangeiro 
(5 pontos) 

none 

0 

Classificação Final 24 
 

Candidato: Lígia Sauaya Pereira 
Critérios Fundamentação da avaliação Pontos 

Atribuídos  
CA) Da produção científica, 
tecnológica, cultural dos últimos cinco 
anos considerada mais relevante pelo 
candidato (75 pontos) 

Paleoceanography, 3 papers, 2 as 1st author, 5 
other publications 

10 

CB) Das atividades de investigação 
aplicada ou baseada na prática, 
desenvolvidas nos últimos cinco anos e 
consideradas de maior impacto pelo 
candidato (10 pontos) 

3 research fellowships, consultant 

6 

Das atividades de extensão e de 
disseminação do conhecimento 
desenvolvidas nos últimos cinco anos, 
designadamente no contexto da 

Teaching experience, outreach initiatives 

7 



promoção da cultura e das práticas 
científicas, consideradas de maior 
relevância pelo candidato (10 pontos) 

CD) Das atividades de gestão de 
programas de ciência, tecnologia e 
inovação, ou da experiência na 
observação e monitorização do sistema 
científico e tecnológico ou do ensino 
superior, em Portugal ou no estrangeiro 
(5 pontos) 

none 

0 

Classificação Final 23 
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