ACTA DA REUNIÃO DO JÚRI DE SELEÇÃO PARA PROCEDIMENTO CONCURSAL DE
SELEÇÃO INTERNACIONAL PARA A CONTRATAÇÃO DE INVESTIGADOR/A
DOUTORADO/A
Projeto PTDC/ASP-PLA/6105/2020

Aos 6 dias do mês de outubro de 2022 reuniu-se, pelas 11 horas nas instalações do Instituto
Gulbenkian de Ciência, o júri de seleção constituído pelas Doutoras Esther Novo-Uzal, Paula
Duque e Jörg Becker, tendo em vista analisar as candidaturas a concurso para a atribuição de um
Contrato a termo incerto para investigador doutorado, no âmbito do projeto PTDC/ASPPLA/6105/2020, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). O prazo de
apresentação de candidaturas foi de 31 de agosto a 13 de setembro de 2022.
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 2 (duas) candidaturas, a de María Fernanda Niño González e a de Estefanía
Uberegui-Bernad.
Após analisadas as duas candidaturas, o júri atribuiu às candidatas a seguinte classificação:
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O júri considerou não ser necessária entrevista dada a avaliação das candidatas nos outros três
critérios de seleção e deliberou por unanimidade recomendar a contratação de María Fernanda
Niño González.
Não havendo oposição, os resultados constantes nesta ata, consideram-se efetivos dez dias úteis
após a comunicação dos mesmos aos candidatos.
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, 20 de outubro de 2022

Os membros do Júri,

Doutora Esther Novo-Uzal
(Instituto Gulbenkian de Ciência – FCG)

Doutora Paula Duque
(Instituto Gulbenkian de Ciência – FCG)

Doutor Jörg Becker
(ITQB nova)
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