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Ata de seleção do candidato à Bolsa de Investigação na área Científica de Gestão para o projeto 
Volto Já!: Programa de Intercâmbio Sénior, com a referência ALT20-03-0145-FEDER-024111 

 
Durante o período legal de candidatura, que decorreu entre sete de fevereiro e vinte de fevereiro de dois mil e 
dezanove, concorreram ao lugar de bolseiro de investigação para a área Científica de Gestão (projeto Volto Já!: 
Programa de Intercâmbio Sénior, com a referência ALT20-03-0145-FEDER-024111) seis candidatos. A lista de 
candidatos, por ordem alfabética, é a seguinte: 

Daniela Lopes Rodrigues 
Eva dos Santos Martins Barbosa Mendonça 
Joana Rita Silveiro Ferreira 
Marisa Maria Duarte Henriques 
Pâmela Mossmann de Aguiar 
Tiago Miguel Oliveira Pão Duro 

 
Todas as candidaturas foram consideradas elegíveis por cumprirem os critérios de admissão obrigatórios.  -------------- 
Atendendo à conformidade das candidaturas com os requisitos do concurso, o júri convocou todos os candidatos 
para entrevista. As entrevistas decorreram nos dias vinte e sete e vinte e nove de fevereiro de dois mil e dezanove. -- 
O júri de seleção, formado pelas professoras Sandra Oliveira, Carla Vivas e Susana Leal, reuniu-se para avaliar os 
processos dos candidatos, de acordo com: percursos/formação académica (trinta por cento), experiência profissional 
relevante para o exercício da atividade pretendida (trinta por cento), entrevista (trinta e cinco por cento) e carta de 
motivação (cinco por cento). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Após reunião de deliberação, os resultados finais da avaliação correspondem à nota final obtida pelos candidatos, ao 
abrigo dos critérios estabelecidos no edital do concurso, conforme a seguinte lista ordenada: 
 

Nome do Candidato 

Formação 
académica 

Experiência 
profissional Entrevista Carta de 

motivação Total 

30 pontos 30 pontos 35 pontos 5 pontos 100 
pontos 

Pâmela Mossmann de Aguiar 27 15 32 5 79 
Eva dos Santos Martins Barbosa Mendonça 17 7 30 5 59 
Tiago Miguel Oliveira Pão Duro 16 8 25 3 52 
Joana Rita Silveiro Ferreira 17 4 25 3 49 
Daniela Lopes Rodrigues 15 3 23 3 44 
Marisa Maria Duarte Henriques 13 2 23 4 42 

 
Os resultados da avaliação serão publicitados em local visível e público do Instituto Politécnico de Santarém, bem 
como no website do Instituto Politécnico de Santarém (www.ipsantarem.pt). O/a candidato/a selecionado/a será 
notificado/a por correio eletrónico. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e 
aprovada, vai ser assinada pelos membros do júri. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Santarém, 7 de março de 2019 

O júri de seleção 

     
Sandra Oliveira (Presidente)  Carla Vivas (Vogal)  Susana Leal (Vogal) 

 


