
 

UNIVERSIDADE DE LISBOA 

Faculdade de Medicina Veterinária 
 

Departamento de Produção Animal e Segurança Alimentar 

 
 
 

 

Avenida da Universidade Técnica • 1300-477 Lisboa • PORTUGAL 
dpasa@fmv.ulisboa.pt 
www.fmv.ulisboa.pt 

 

CONCURSO DE ATRIBUIÇÃO DE UMA BOLSA DE INVESTIGAÇÃO PARA 

MESTRE no âmbito do projeto “EMOTION - authEntic cheesoMics: from big 

data, through labOratory, towards the fuTure of protected desIgnation of OrigiN 

“(Ref. projeto PTDC/OCE-ETA/1785/2020), financiado por fundos nacionais 

através da FCT/MCTES 

 
ATA N.º 1 

 

Ao terceiro dia do mês de maio de dois mil e vinte e dois, pelas nove horas e trinta 

minutos, nas instalações da Faculdade de Medicina Veterinária – ULisboa, sita na 

Avenida da Universidade Técnica, Lisboa, reuniu o Júri do procedimento concursal 

em epígrafe, presidido pela Doutora Teresa Maria Leitão Semedo Lemsaddek, 

Investigadora da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa e com 

a presença dos dois vogais efetivos, a saber, a Doutora Maria Teresa Ferreira de 

Oliveira Barreto Goulão Crespo, Investigadora do Instituto de Biologia Experimental e 

Tecnológica e a Doutora Mónica Susana Claudino Nunes, Investigadora do Instituto 

de Biologia Experimental e Tecnológica, tendo como ponto único da ordem de 

trabalhos: 

 

- Definir os critérios de avaliação, fixar os parâmetros de avaliação dos respetivos 

critérios de seleção, a sua ponderação, grelha classificativa e sistema de valoração 

final. 

 

Entrou-se de imediato no ponto único da ordem de trabalhos, tendo sido deliberado 

por unanimidade o seguinte: 

As candidaturas consideradas admissíveis serão pontuadas numa escala de 0 a 20 

valores, tendo em conta o mérito do candidato e o resultado em cada um dos 

seguintes critérios de avaliação:  
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 Critério A: Avaliação curricular – 0-20, com o peso de 60%; 

o Mestrado na área do concurso com classificação superior a 16 

valores – 0-20, com peso de 40% 

o Publicações científicas em Microbiologia/Biologia Molecular – 0-20, 

com peso de 10% (1 publicação-10 valores; 2 a 4 publicações-15 

valores; >4 publicações-20 valores; serão consideradas apenas 

revistas indexadas; artigos acerca de produtos fermentados 

tradicionais, publicados em revistas Q1, receberão uma bonificação) 

o Experiência comprovada nas metodologias mencionadas no ponto 5 

(microbiologia alimentar e/ou metagenómica) – 0-20, com peso de 

10% 

 Critério B: Carta de motivação – 0-20, com peso de 10% 

 Critério C: Outros fatores considerados relevantes, nomeadamente 

participação em congressos da especialidade (microbiologia alimentar e/ou 

metagenómica) e envolvimento em atividades consideradas pertinentes no 

âmbito do projeto – 0-20, com peso de 10% 

 Critério D: Entrevista – 0-20, com peso de 20% (limitada aos quatro 

candidatos com melhor classificação resultante da aplicação dos critérios 

A, B e C) 

No caso de não ser realizada entrevista, a ponderação 20% atribuída à 

mesma acresce à ponderação da carta de motivação. 

Para efeitos da decisão sobre a concessão da bolsa de investigação, os 

candidatos serão ordenados de acordo com a média ponderada da classificação 

obtida em cada um dos quatro critérios, traduzida pela seguinte fórmula: 

𝑪𝒍𝒂𝒔𝒔𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂çã𝒐 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 = (  𝟎. 𝟔 × 𝑨) + (  𝟎. 𝟏 × 𝑩) + ( 𝟎. 𝟏 × 𝑪)  + ( 𝟎. 𝟐 × 𝑫)  



 
  

 

3 
 

Para efeitos de desempate, a ordenação dos candidatos será efetuada com 

base nas classificações atribuídas a cada um dos critérios de avaliação pela 

seguinte ordem de precedência: critério A, critério B, critério C, critério D. 

São excluídos do procedimento os candidatos que tenham obtido uma valoração 

inferior a 9,5 valores, bem como, os candidatos que não cumpram os requisitos de 

admissão.   

 

Mais deliberou o Júri que em tudo o mais que não esteja expresso na presente ata, 

reserva-se no direito de poder proceder de acordo com a legislação em vigor. 

 

Pelas treze horas e trinta minutos, nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada 

a sessão, dela se lavrando a presente ata, escrita em três páginas, devidamente 

numeradas, com os versos em branco, que, após lida e aprovada, vai ser assinada 

por todos os membros do júri em efetividade de funções. 

 

A Presidente do Júri A 1.º Vogal Efetiva A 2.º Vogal Efetiva 

  
 

(Doutora Teresa Lemsaddek) (Doutora Maria Teresa 
Crespo) 

(Doutora Mónica Nunes) 

 


