Projeto MAXIMUS

Ata nº1
Ao décimo nono dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, pelas dez horas e trinta minutos, reuniuse o júri nomeado do concurso com a Ref. ª CCMAR/BD/04/2021, financiado por AQUA-RP (Receitas Próprias) e pelo
projeto MAXIMUS.PT - “Investigação e desenvolvimento para a produção de larvas e juvenis de pregado em
maternidade” com a referência ALG-01-0247-FEDER-069769 financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional (FEDER) através do Programa Operacional do Algarve (PO CRESC ALGARVE 2020) constituído pela Doutora
Sofia Engrola, investigadora no CCMAR (presidente do júri), Doutora Cláudia Aragão, investigadora na UALG/CCMAR
(vogal) e Prof. Doutor Pedro Rodrigues, professor na UAlg e investigador no CCMAR (vogal), tendo como ponto único
da ordem de trabalhos a definição dos requisitos e critérios de avaliação.
Para aceitação de candidatos ao concurso serão considerados os seguintes requisitos:
1. Possuir um Mestrado em Aquacultura ou áreas afins.
2. Competência elevada em Inglês (escrita e oral).
Será dada preferência aos candidatos com:
1. Tese de Mestrado em Nutrição de larvas de peixes marinhos.
2. Experiência nas seguintes áreas: cultivo em aquacultura de larvas de peixes marinhos, fisiologia digestiva de
larvas, indicadores nutricionais em peixes.
3. Competência básica em sistemas de recirculação em Aquacultura (RAS).
4. Competência básica em análise de dados, incluindo análise estatística.
5. Artigos publicados em revistas especializadas na área (SCI indexed journals) e apresentação (oral ou em
poster) em conferência internacional.
Para a seriação dos candidatos serão aplicados os seguintes critérios de avaliação:
1. Experiência em cultivo de larvas de peixes marinhos - fator de ponderação 20%
2. Experiência em análises bioquímicas para indicadores nutricionais em peixes - fator de ponderação 15%
3. Experiência em cultivo de espécies marinhas em sistemas RAS - fator de ponderação 15%
4. Experiência em cultivo de alimento vivo e microalgas - fator de ponderação 10%
5. Conhecimentos de informática e tratamento estatístico – fator de ponderação 10%
6. Conhecimentos de inglês, avaliados através da estrutura e conteúdo da carta de motivação (a carta de
motivação deve ser escrita em inglês) - fator de ponderação 15%.
7. Mérito do/a candidato/a (Nota do Mestrado) - fator de ponderação 15%.
O Júri reserva-se o direito de, perante dúvidas suscitadas na análise documental das candidaturas contactar ou
recorrer a entrevista no sentido de solicitar esclarecimentos adicionais.
Sem outro ponto na ordem de trabalhos procedeu-se ao encerramento da reunião da qual se redigiu a presente
ata, com uma página, que após lida e aprovada será assinada pelos elementos do júri.
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