Ata nº 2
Ao primeiro dia de fevereiro de dois mil e vinte e um, pelas nove horas, reuniu‐se o júri nomeado do
concurso com a Ref. ª CCMAR/BM/0005/2020, designado para a atribuição de uma BM ‐ Bolsa de Mestrado,
através do projeto com a referência PINFRA/22157/2016 – EMSO‐PT “European Multidisciplinary Seafloor
and Water Column Observatory”, no âmbito do Sistema de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica
(SAICT), financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (POCI, PO Lisboa e PO Algarve) e
Fundos Nacionais (FCT‐MEC) 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 os seguintes pontos de ordem de trabalhos: admissão a concurso e
avaliação das candidaturas admitidas ao concurso CCMAR/BM/0005/2020.
Apresentaram‐se a concurso dois candidatos:
1. Blanca Mendiguren Gutiérrez
2. Pedro Pires da Rocha
Após análise da documentação enviada pelos candidatos, verificou‐se que nenhum dos candidatos cumpre o
perfil académico definido para esta tipologia de bolsa (BM ‐ Bolsa de Mestrado). Assim, o júri viu‐se forçado a
encerrar o concurso sem contratação de nenhum dos candidatos. Os candidatos serão informados por e‐mail
da decisão do júri, a qual passará a definitiva no caso de não haver contestação, nos termos da lei.
Sem outro ponto na ordem de trabalhos procedeu‐se ao encerramento da reunião da qual se redigiu a
presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos elementos do júri.
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