
 

Pág. 1 de 2  
 

 

 

Concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação na área de Biologia 

no âmbito de curadoria e gestão de coleções científicas. 

Referência:06/BI/2021 

   

ATA 3 

Ao décimo quinto dia do mês de outubro de dois mil e vinte e um, pelas onze horas, reuniu, nas 

instalações do Museu Nacional de História Natural e da Ciência, Rua da Escola Politécnica, 56-58, 1250-

102 Lisboa, o Júri do procedimento em epígrafe, tendo em vista a atribuição de 1 (uma) Bolsa de 

Investigação (BI), financiada pela ULisboa, no âmbito da curadoria e gestão de coleções científicas da 

ULisboa, no Núcleo de Património e Coleções (NCP) do Museu Nacional de História Natural e da 

Ciência, estando presentes os seguintes elementos do Júri: 

Presidente – Roberto Andrés Keller Pérez, Investigador Auxiliar do Museu Nacional de História Natural e 

da Ciência da Universidade de Lisboa; 

1º Vogal efetivo – Alexandra Marçal Correia, Investigadora Auxiliar da Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa; 

2º Vogal efetivo – Maria Alexandra Sousa Dias Cartaxana, Técnica Superior do Museu Nacional de 

História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa. 

O presidente do Júri deu início à reunião propondo a seguinte ordem de trabalhos, que foi aceite por 

todos: 

1. Realização das entrevistas; 

2. Apreciação final das candidaturas, ponderados os resultados das entrevistas e o resultado da 

avaliação da primeira fase. 

3. Notificação dos resultados. 

 

Por motivos imprevistos as datas de entrevista indicadas na ata 2 sofreram alterações, pelo que os 

candidatos foram convocados, através do sistema de videoconferência, para os dias 13 e 14 de outubro.  

Os candidatos Paulo Sousa, Hugo Silva e Yuliet Quintino, compareceram, através do sistema de 

videoconferência, tendo sido preenchidas as fichas de avaliação de entrevista em anexo. A candidata 

Leonor Soares informou, através de mensagem eletrónica, da sua desistência à bolsa. 

Face aos resultados finais o júri selecionou o candidato - Paulo Miguel de Sousa, classificado em primeiro 

lugar. 
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Por fim, o júri deliberou notificar os candidatos para o endereço eletrónico indicado na candidatura, com 

os resultados da classificação final e indicação do prazo estabelecido para efeitos de audiência prévia, nos 

termos dos artigos 100º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo (CPA), e estipulou que as 

presentes deliberações a esta ata tornar-se-ão definitivas na ausência de qualquer resposta dentro do prazo 

legal. 

Nada mais havendo a deliberar, foi elaborada a presente ata que vai ser assinada pelos membros do júri 

presentes. 

 

                                        O Júri, 
 

 Presidente 
 
 
 
 
 

 (Roberto Andrés Keller Pérez) 
 

 
 

 Vogal Efetivo 
 
 
 
 
 

 (Alexandra Marçal Correia) 
 
 

 Vogal Efetivo 
 
 
 
 
 

 (Maria Alexandra Sousa Dias Cartaxana) 
 
Anexos: os mencionados 


