
CONCURSO INTERNACIONAL PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE MESTRADO 

CCMAR/BM/0005/2020 

ATA Nº 1 – DEFINIÇÃO DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Aos 27 dias do mês de Outubro de dois mil e vinte, numa reunião online, reuniu o 

Júri nomeado para definir os requisitos de admissão e os critérios de seleção e 

elaborar o anúncio respeitante à abertura de concurso para a atribuição de bolsa de 

Mestrado com a referência CCMAR/BM/0005/2020. O júri, constituído por: Professor 

Paulo Relvas, investigador do CCMAR e membro de consórcio de EMSO–PT 

(European Multidisciplinary Seafloor and Water Column Observatory, Portugal) e 

Presidente do Júri; Doutor Carlos Sousa, investigador do CCMAR (vogal), e Doutor 

Vitor Magalhães, investigador do IPMA, I. P. (vogal) com a seguinte ordem de 

trabalhos: 

A). Definição dos requisitos de admissão dos candidatos ao concurso, 

B). Definição dos critérios de seleção para seriação dos candidatos ao concurso, 

C). Elaboração e aprovação do edital de abertura do concurso. 

A). O Jùri deliberou, por unanimidade, aceitar apenas candidatos com 1). o grau de 

licenciatura na área das Engenharias Eletrotécnicas, Eletrónicas, Mecânicas, 

Informáticas, ou Ciências Marinhas, 2). estar inscritos num programa de mestrado na 

área de Engenharia ou Ciências Marinhas. 

É considerado como desejável que os candidatos tenham experiência nas seguintes 

técnicas, como demonstrado no seu Curriculum Vitae: a). Apoio técnico na 

manutenção de equipamentos de mar, b). experiência em manutenção e calibração 

de instrumentos e sensores e recuperação de conjuntos de dados, c). experiência em 

gestão dos dados, d). mostrar aptidão na elaboração de relatórios e na divulgação de 

informação 

B). O Júri deliberou, por unanimidade, aplicar os seguintes critérios de seleção para 

seriação dos candidatos, que serão apreciados através de carta de motivação e 

Curriculum Vitae: 

1). experiência em apoio técnico na manutenção de equipamentos de mar (25%) 

2). experiência em calibração de instrumentos e sensores e recuperação de conjuntos 

de dados (25%) 



3). experiência em gestão dos dados (20%) 

4). mostrar aptidão na elaboração de relatórios e na divulgação de informação (20%) 

5). Relacionamento interpessoal e capacidade de comunicação em português e 

inglês (10%) 

O Júri reserva-se o direito de contactar ou entrevistar candidatos caso seja necessária 

mais informação ou esclarecimentos adicionais relativos à candidatura. Na 

eventualidade de os candidatos a concurso não possuírem o perfil adequado para as 

funções propostas, o Júri reserva-se o direito de encerrar o concurso sem qualquer 

recrutamento. Na eventualidade de o candidato selecionado não aceitar o lugar ou 

de, no decorrer da bolsa, rescindir a mesma, o Júri reserva-se o direito de mediante 

conveniência e oportunidade, atribuir a bolsa ao candidato seguinte na ordem de 

seriação final. 

C). Por fim, o Júri elaborou e aprovou o edital de abertura do concurso com a Ref.ª: 

CCMAR/BM/0005/2020. 

 Sem outro ponto na ordem de trabalhos, deu-se por concluída a reunião da 

qual se redigiu a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos três 

elementos do Júri. 
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