
Ata nº2 
Ref. ª CCMAR/ID/02/2020. 

 
O Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR) abre concurso de recrutamento e seleção para 
a contratação de um investigador doutorado (M/F). Ao decimo quinto dia do mês de Setembro 
de dois mil e vinte, pelas oito  horas por videoconferência, reuniu-se o júri designado, constituído 
pelo Doutor Francisco Miguel de Sousa (Presidente do Júri), investigador do CCMAR, a Professora 
Doutora Maria Alexandra Anica Teodósio, investigadora no CCMAR, Professora Associada com 
Agregação e Vice-Reitora da Universidade do Algarve (vogal) e Professor Doutor Paulo José 
Relvas de Almeida (vogal), investigador do CCMAR e Professor Auxiliar na Universidade do 
Algarve (vogal), do concurso Ref. ª CCMAR/ID/02/2020, para 1 vaga de Investigador Júnior (M/F) 
em regime de contrato de trabalho a termo incerto, ao abrigo do Sistema de Apoio à Investigação 
CLIMFISH: Análise da vulnerabilidade da pesca costeira às mudanças climáticas na costa 
Portuguesa, ao abrigo do sistema de apoio à investigação Científica e Tecnológica (SAICT) – Aviso 
n.º 02/SAICT/2017 - Projeto de Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico (IC&DT), 
financiada por Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) – Programa Operacional 
Regional do Algarve e por fundos nacionais (FCT-MEC), ref. ALG-01-0145-FEDER-028518 com os 
seguintes pontos de ordem de trabalhos: avaliar os requisitos de elegibilidade dos candidatos. 
 

 

Legislação Aplicável: 

• Decreto n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela Lei nº 57/2017, de 19 de julho, que aprova um 

regime de contratação de doutorados destinado a estimular o emprego científico e tecnológico em todas 

as áreas do conhecimento (RJEC). 

• Código do trabalho, aprovado Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação atual. 

• Decreto Regulamentar nº 11-A/2017, de 29 de dezembro. 

 

O Edital de abertura de concurso foi publicado no portal EraCareers, no portal Euraxess, no site 

do CCMAR e foi ainda divulgado nas redes sociais. Candidataram-se 19 candidatos a esta posição. 

Os candidatos deveriam ter cumulativamente os seguintes requisitos: 

 

1. Doutoramento em Ciências Naturais, Ambientais, Biológicas, Ciências Sociais ou de Área 

Similar. 

2. Experiência de Investigação na área de alterações climáticas ou áreas relacionadas. 

3. Conhecimentos específicos dos ecossistemas do ambiente marinho, das atividades da 

pesca (inclusive no contexto socioeconómico) e dos efeitos do clima na atividade pesqueira. 



4. Capacidade de investigação demonstrada através de publicações, relatórios e 

apresentações em conferências cientificas. 

5. Competências elevadas de trabalho em equipa e de comunicação. 

6. Carta de condução (categoria B) válida em Portugal. 

7. Fluência da Língua Inglesa. 

 

Considerando o anterior e os requisitos acima mencionados foram excluídos os seguintes 

candidatos por não apresentares um ou mais dos requisitos do Perfil Requerido obrigatório: 

- Ant Türkmen foi excluído por falta do requisito número 2,4 

- Olesya Matiykiv foi excluído por falta do requisito número 1 

- Melissa Regnier Casasfranco foi excluído por falta do requisito número 1 

- Bruno Gallo foi excluído por falta do requisito número 1 

- Abdul Ghani Moiz foi excluído por falta do requisito número 1 

-  Cátia Santos Matos foi excluído por falta do requisito número 2,3 

- Mauro Gómez Murciano por falta do requisito número 1 

- Márcia Sofia da Silva Santos por falta do requisito número 2, 3 

- Sandra Paula Mendes da Cruz foi excluído por falta do requisito número 2,3,4 

- Nuno Rafael Rebelo Faria foi excluído por falta do requisito número 2,3 

- Ticiano Rodrigo Almeida Oliveira foi excluído por falta do requisito número 1 

- Adreeja Chatterjee foi excluído por falta do requisito número 1 

- João Camargo Ribeiro Marques dos Santo foi excluído por falta do requisito número 3 

- Fernando Rayón Viña foi excluído por falta do requisito número 2, 3 

 

Tendo o júri avaliado os requisitos obrigatórios e Perfil do(a) candidato(a) passaram à fase de 

avaliação seguinte os candidatos que passaram a fase seguinte de avaliação e seriação: 

 

 



- Marta Albo Puigserver 

- Carla Sofia Emídio Rodrigues Lourenço 

- Laura Sordo  

-  Inah Satiro  

- Pedro Tyaquiçã da Silva Santos 

 

Sem outro ponto na ordem de trabalhos procedeu-se ao encerramento da reunião da qual se 

redigiu a presente ata, com três páginas, que após lida e aprovada será assinada pelos elementos 

do júri. 

  

 

Doutor Francisco Leitão         Prof. Doutora Alexandra Teodósio               Prof. Doutor Paulo Relvas        

 

 

 

 

 


