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Concurso para atribuição de uma Bolsas de Iniciação à Investigação 

no âmbito do Projeto de Digitalização e Automação de Processos no 

Departamento de Informática dos Serviços Centrais da ULisboa 

Referência: 02/BII/2022 

  ATA 2 

 

Ao sexto dia do mês de junho de dois mil e vinte e dois, pelas dez horas e trinta minutos, reuniu, 

nas instalações do Edifício da Reitoria da Universidade de Lisboa, Alameda da Universidade – 

Cidade Universitária, 1649-004 Lisboa, o Júri do procedimento em epígrafe, tendo em vista a 

atribuição de 1 (uma) Bolsa de Iniciação à Investigação (BII), financiada pela Universidade de 

Lisboa, no âmbito do projeto de Digitalização e Automação de Processos no Departamento de 

Informática dos Serviços Centrais, Ref. 02/BII/2022, estando presentes os seguintes elementos do 

Júri: Presidente – Maria Dulce Pedroso Domingos, Vice-reitora da ULisboa; 1º Vogal Efetivo – 

João Paulo Jorge Azevedo Torres, Coordenador da Área de Apoio Informática do Departamento 

de Informática (DI) dos Serviços Centrais da ULisboa; 2º Vogal Efetivo – Helga Nunes Marques, 

Coordenadora do Núcleo de Administração de Redes e Telecomunicações do Departamento de 

Informática dos Serviços Centrais da ULisboa. 

O presidente do Júri deu início à reunião propondo a seguinte ordem de trabalhos, que foi aceite 

por todos: 

1. Apreciação das candidaturas e aplicação do primeiro método de seleção; 

2. Notificação de resultados. 

 

No âmbito deste procedimento foi rececionada uma candidatura até ao termo do prazo. 

Procedendo à análise preliminar do processo de candidatura, e de acordo com a análise da 

documentação rececionada, prevista no aviso de abertura e na ata número um, o Júri concluiu e 

deliberou, por unanimidade, admitir o candidato Francisco Miguel Mendes Pimenta. 

 

Tendo-se procedido à avaliação curricular (cujos detalhes constam no Anexo I) e à avaliação da 

carta de motivação, conforme disposto no aviso, o júri atribuiu as seguintes classificações: 
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Candidato Avaliação curricular (70%) 

Carta de 

Motivação 

(30%)  

Classificação 

final  

Francisco Miguel 

Mendes Pimenta 

Média de 

curso até à 

data 

Melhor nota 

obtida numa UC 

relevante face ao 

tipo de bolsa 

Cumprimento 

dos requisitos 

de admissão 

preferenciais 

13.68   17  20 16   16.63 

Face aos resultados, o Júri considerou não ser necessária a fase de entrevista e deliberou a 

ordenação final do presente concurso, selecionando o candidato admitido e avaliado: Francisco 

Miguel Mendes Pimenta. 

Por fim, o júri deliberou notificar os candidatos para o endereço eletrónico indicado na candidatura, 

com os resultados da classificação final e indicação do prazo estabelecido para efeitos de audiência 

prévia, nos termos dos artigos 121º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo (CPA), 

e estipulou que as presentes deliberações a esta ata tornar-se-ão definitivas na ausência de qualquer 

resposta dentro do prazo legal. 

Nada mais havendo a deliberar, foi elaborada a presente ata que vai ser assinada pelos membros do 

júri presentes. 

 

Nada mais havendo a deliberar, foi elaborada a presente ata que vai ser assinada pelos membros do 

júri presentes. 

 

  

O Júri, 

 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

(Maria Dulce Pedroso Domingos) 

 

 

 

 

 

 



 

Pág. 3 de 3  
 

 

 

1º Vogal Efetivo 

 

 

 

 

 

(João Paulo Jorge Azevedo Torres) 

 

 

2º Vogal Efetivo 

 

 

 

 

 

(Helga Nunes Marques) 
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