
 

 

ACTA DA REUNIÃO DO JÚRI DE SELEÇÃO E ENCERRAMENTO DO 

PROCESSO CONCURSAL PARA A SELEÇÃO INTERNACIONAL DE 

INVESTIGADOR – Bolsa de Investigação - Projeto ERC-2015-CoG-683258-

CentrioleBirthDeath 

 

No dia 30 de Setembro de 2021, pelas 10h00, reuniu-se o júri do concurso aberto para 
apresentação de candidaturas a concurso para a atribuição de bolsa de investigação, no 
âmbito do projeto ERC-2015-CoG-683258-CentrioleBirthDeath, financiado pelo Conselho 
Europeu de Investigação. O prazo de apresentação de candidaturas foi de 27.08.2021 até 
à seleção de um candidato.  
 
O Júri foi constituído pela Doutora Monica Bettencourt-Dias, pela Doutora Mariana Lince-
Faria e pela Doutora Ana Rita Pimenta-Marques, as três Investigadoras do Instituto 
Gulbenkian de Ciência. 
 
A essa data foram recebidas 5 candidaturas: Cristina Thomas, Catarina Peneda, Ines 
Belhaj, Muhammad Ramzan e Heloisa Rossi. 
 
O Júri avaliou a documentação apresentada pelos candidatos.  
 
A candidatura de Muhammad Ramzan não foi considerada, uma vez que esta não foi 
submetida de acordo com o requerido no respetivo anúncio de bolsa. 
 
As candidaturas foram avaliadas de acordo com a seguinte tabela de critérios de avaliação 
pelos membros do júri: 
 

Nome CV (50) Carta de Motivação (30) Total (80) 

Cristina Thomas 20 10 30 

Catarina Peneda 50 25 75 

Ines Belhaj 30 20 50 

Heloisa Rossi 35 20 55 

    
Deste modo, foi selecionada a candidata Catarina Peneda para entrevista. 
 
 
Avaliação da entrevista realizada: 
 

Nome Pontuação Inicial (80) Entrevista (20) Total (100) 

Catarina Peneda 75 15 90 

 
Fundamentação dos membros do juri: 
 
 
A candidata satisfaz todos os critérios de seleção. Possui também experiência em cultura 
de células e mostrou ser bastante organizada. A decisão para a sua seleção foi unanime.  



 
A candidata Catarina Peneda obteve pontuações consideradas excelentes, tendo sido 
selecionada para a posição, por unanimidade. Todos os candidatos foram informados das 
decisões do júri no dia 07 de Outubro de 2021.  
 
A candidata selecionada foi informada da deliberação do Júri 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 redigida a presente ata, que será assinada por todos os 
elementos do Júri.  
 
 
 
Os membros do Júri 
 

Dra Monica Bettencourt-Dias    Dra Mariana Lince-Faria   Dra Ana Rita Pimenta-Marques
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