Acta da reunião de Júri de seriação e selecção de candidato para
celebrar contrato de uma bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia
para Licenciado no âmbito do Colégio de Química da Universidade
de Lisboa (CQUL)
No dia 31 de Março de dois mil e dezassete, pelas 10 h, os Professores
Armando Pombeiro e Maria José Calhorda, professores catedráticos do
Instituto Superior Técnico e da Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa, reuniram-se no edifício C8, no Departamento de Química e
Bioquímica da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, para
entrevistar os três candidatos Ana Lucia Nunes Morais, Marta Videira
Amaral Santos Andrade e Nuno Pedro Alcântara Barreto Reis da
Conceição, ordenados em terceiro, segundo e primeiro lugar com as
classificações de 64, 91 e 100 pontos, respectivamente, no concurso para
atribuição de uma Bolsa para Licenciado com enquadramento dado em
epígrafe, uma vez que a quarta candidata, Catarina Maria Matos dos
Reis, comunicou atempadamente a sua impossibilidade de comparecer.
Associou-se então em videoconferência a Professora Helena Pereira do
Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, tendo as
classificações atribuídas na entrevista sido de 80% para a candidata Ana
Lucia Nunes Morais, 80% para a candidata Marta Videira Amaral Santos
Andrade e 100% para o candidato Nuno Pedro Alcântara Barreto Reis da
Conceição.
Nestas condições, o Júri decidiu agendar uma entrevista para a quarta
candidata, Catarina Maria Matos dos Reis, no dia 3 de Julho às 17 h 50
m.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 11 h 40
m, dela se tendo lavrado a presente acta, que depois de lida e aprovada
foi assinada pelos membros do júri.

Lisboa, 31 de Março de 2017
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