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ACTA DA REUNIÃO DO JÚRI DE SELEÇÃO E ENCERRAMENTO DO PROCESSO 

CONCURSAL PARA A SELEÇÃO INTERNACIONAL DE INVESTIGADOR DOUTORADO 

Projeto PTDC/BIA-BID/30608/2017 

 

Aos 6 dias do mês de setembro de 2021 reuniu-se, pelas 10 horas nas instalações do Instituto 

Gulbenkian de Ciência, o júri de seleção constituído pelas Doutoras Paula Duque, Elena Baena-

González e Dóra Szakonyi, aberto para apresentação de candidaturas a concurso para a atribuição 

de Contrato a termo incerto, no âmbito do projeto PTDC/BIA-BID/30608/2017, cofinanciado 

pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). O prazo de apresentação de candidaturas foi 

de 12 a 25 de agosto de 2021. 

Na sequência do anúncio público — preparado para o efeito e cujos critérios de seleção, 

devidamente publicitados, eram curriculum vitae (CV), carta de motivação e referências — 

foram recebidas 4 (quatro) candidaturas. Após analisadas as candidaturas, verificou-se que duas 

delas, as de Ankita Awase e de Rahul Previn, não eram elegíveis uma vez que os candidatos não 

possuíam o grau de doutor e ambas as candidaturas foram recebidas fora do prazo do concurso. 

Após analisadas as outras duas candidaturas, o júri atribuiu aos candidatos a seguinte 

classificação: 
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O júri considerou não ser necessária entrevista dada a avaliação dos candidatos nos outros três 

critérios de seleção e deliberou por unanimidade recomendar a contratação de María Niño 

González. Todos os candidatos foram informados das decisões do júri no dia 15 de setembro de 

2021. 

A candidata selecionada foi informada da deliberação do júri no dia 15 de setembro de 2021 e 

respondeu no próprio dia aceitando a posição. 

Não havendo oposição, os resultados constantes nesta ata, consideram-se efetivos dez dias úteis 

após a comunicação dos mesmos. 

Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião de que se redigiu a presente ata que 

vai assinada por todos os elementos do júri. 

 

Oeiras, 15 de setembro de 2021 

 

Paula Duque    

Elena Baena-González               

Dóra Szakonyi  

 


