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Ata de Júri para Seleção de Bolseiro 

Referência da Bolsa IMM/BII/7-2020 
 

O Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes (iMM) abriu concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação para 
Mestre, financiada pela Gilead Sciences, Lda.  
 

O anúncio foi publicado no Portal EraCareers www.eracareers.pt em 24 de Março de 2020, e posteriormente divulgado na 

página Web do iMM. 

 

O concurso decorreu de 8 a 22 de Abril de 2020, tendo concorrido os candidatos abaixo listados: 

 

 André Gomes 

 Qi Shi 

 Tiago Soares 

 

Os candidatos Qi Shi e Tiago Soares foram excluídos uma vez que não remeteram todos os documentos de candidatura 
requeridos em edital. 
 
No dia 8 de Maio de 2020 reuniu o Júri do concurso, constituído pelos Professores Doutores Ana Espada de Sousa, Susana M. 
Fernandes e Afonso Almeida,  para analisar os documentos que integram a candidatura, tendo por base os critérios de seleção e 
valoração indicados no anúncio de abertura do concurso e que abaixo se transcrevem: 
 
Plano de Trabalhos e Objetivos: Estudos de imunologia celular 
 
Perfil do Candidato: 
Titular do grau de Mestre na área biomédica, inscrito (a) em curso com relevância para o plano de trabalhos, e com experiência 
prévia em:  

1. Estudos imunológicos  
2. Isolamento de células do sangue e tecidos linfoides 
3. Cultura de células e tecidos 
4. Biologia molecular  

 
Documentos necessários à candidatura: - Carta de motivação; - CV pormenorizado; - Certificado de Mestrado; - Contatos de 3 
(três) referências; -  Documento comprovativo de inscrição em curso. 
 
Método de Selecção: Avaliação curricular (100%).  
 

AVALIAÇÃO CURRICULAR (100%): 

No âmbito da avaliação curricular, entendeu o júri atribuir a seguinte valoração a cada um dos seguintes critérios: 

1. 50% Mestrado na área biomédica; 

2. 10% Experiência prévia em estudos em imunologia humana; 

3. 10% Experiência prévia em isolamento de células do sangue e tecidos linfoides; 

4. 10% Experiência prévia em cultura de célula e tecidos; 

5. 20% Experiência prévia em Biologia Molecular;  

 

 

Os resultados da avaliação curricular do único candidato admitido encontram-se discriminados na tabela que consta do Anexo I 

à presente Ata. 

 

http://www.eracareers.pt/


O júri selecionou André Gomes por ser o candidato que, de acordo com os critérios de avaliação, demonstrou possuir as 

competências necessárias ao desenvolvimento do plano de trabalhos. 

 

 

Lisboa, 8 de Maio de 2020 

 

 

 

Prof.ª Doutora Ana Espada de Sousa 

 

 

Prof. Doutora Susana M. Fernandes 

 

 

Prof. Doutor Afonso Almeida 



ANEXO I

Mestrado na 

área biomédica 

(50%)

Experiência prévia 

em estudos em 

imunologia humana 

(10%)

Experiência prévia em 

isolamento de células do 

sangue e tecidos linfoides 

(10%)

Experiência 

prévia em 

cultura de célula 

e tecidos (10%)

Experiência em 

Biologia 

Molecular (20%)

André Gomes 45 2 10 9 14 80

Referência da Bolsa IMM/BII/7-2020

TotalCandidato

Avaliação Curricular (100%)



ANEXO I

Candidato demonstra desempenho 

adequado nos  parâmetros solicidatos

Justificação


