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ATA DA 3.ª REUNIÃO DO JÚRI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA RECRUTAMENTO DE UM 
INVESTIGADOR DOUTORADO EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES 
PÚBLICAS A TERMO RESOLUTIVO CERTO, COM VISTA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES 
DE INVESTIGAÇÃO NO DOMÍNIO DA BIOTECNOLOGIA MARINHA – REFERÊNCIA 
UIDB/04292/2020. - ABERTO ATRAVÉS DO AVISO N.º 15082/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO DA 
REPÚBLICA, 2ª SÉRIE Nº 157, DE 13 DE AGOSTO – 
 
 
 

 Aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, reuniu o júri designado por 

despacho de 22/06/2021 do Presidente do Politécnico de Leiria, constituído pelos seguintes 

elementos: 

Nuno Miguel Morais Rodrigues, Vice-Presidente do Politécnico de Leiria, para a área de 

Investigação que preside e pelos vogais efetivos Maria Manuel Gil Figueiredo Leitão da Silva e 

Teresa Margarida Lopes da Silva Mouga ambas Professoras Coordenadoras da Escola Superior 

de Turismo e Tecnologia do Mar do Politécnico de Leiria.  

A reunião destinou-se a: 

Ponto um - Apreciação das pronúncias dos candidatos excluídos, no âmbito da audiência dos 

interessados, e deliberação final de admissão/exclusão de candidatos; 

Ponto dois - Avaliação do percurso científico e curricular dos candidatos admitidos; 

Ponto três – Marcação da entrevista. 

No cumprimento do ponto um da ordem de trabalhos, tendo terminado o prazo para o exercício 

do direito de participação dos interessados, quanto à intenção de exclusão de procedimento 

concursal, o júri constatou que, não foram oferecidas alegações por parte dos candidatos 

excluídos, pelo que procedeu à elaboração da lista definitiva de candidatos admitidos e 

excluídos, conforme tabelas que se seguem: 

I – Lista definitiva de candidatos admitidos: 

Nome 

Alice Isabel Mendes Martins 

João Pedro Santos Prata Monteiro 

Pedro Miguel Santos Ferreira Adão 

Sónia Duarte Barroso 
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II – Lista definitiva de candidatos excluídos: 

Nome Fundamentação da exclusão 

Ana Rodrigo  
 

Não possui experiência prévia de investigação na área 
da biotecnologia de algas marinhas e não tem índice H 
superior a sete  

Andreia Filipa Almeida Henriques  
 

Não possui experiência prévia de investigação na área 
da biotecnologia de algas marinhas e não tem índice H 
superior a sete  

Felipe Pires Moraes  
 

Não é titular do grau de doutor  
 

 

No cumprimento do ponto dois da ordem de trabalhos, o júri procedeu à avaliação do percurso 

científico e curricular (APCC) dos candidatos admitidos nos termos do definido na ata n.º 1 do 

presente procedimento concursal, sendo os resultados os que constam na tabela infra: 

Nome C1 (60%) C2 (40%) Resultado APCC 

Alice Isabel Mendes Martins 20,9 3,1 13,78 

Sónia Duarte Barroso 17,0 1,25 10,70 

Pedro Miguel Santos Ferreira Adão 10,1 0,85 6,40 

João Pedro Santos Prata Monteiro 6,80 0,95 4,46 

Legenda: 

C1) Avaliação integrada da produção científica do/a candidato/a nos últimos cinco anos, 
partindo de uma visão global do mérito do seu percurso científico e curricular, nomeadamente a coerência e qualidade do CV. 
C2) Avaliação das atividades de investigação fundamental, aplicada, ou baseada na prática, desenvolvidas nos últimos cinco anos e 
consideradas de maior impacto pelo candidato, bem como atividades de extensão e de disseminação do conhecimento, 
nomeadamente coordenação ou participação em projetos de investigação; ações de transferência de tecnologia; organização de 
eventos científicos; participação em comissões científicas de eventos científicos; participação como orador em eventos de natureza 
científica; participação em atividades de difusão e de divulgação da ciência. 

 

Face aos resultados da avaliação do percurso científico e curricular, júri deliberou, nos termos 

do ponto 13 do Aviso de abertura do procedimento concursal, convocar as candidatas aprovadas 

na Avaliação do Percurso Científico e Curricular (APCC) para a realização do método de seleção 

Entrevista, a qual será realizada por videoconferência no dia 16/02/2022, conforme horário 

constante na tabela infra. 

 

Nome Hora 

Alice Isabel Mendes Martins 16h30 

Sónia Duarte Barroso 17h00 

 

Nada mais havendo a tratar foi dada por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata 

que depois de lida e achada conforme vai ser assinada por todos os membros do júri.   

A presente ata fica desde já disponível para consulta pelos interessados. 
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O Júri,  
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