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Total ANNEX I

(valor já calculado com a 
ponderação 50% final)

Name of Jury Alexandre Jesus Ana Pereira Ana Rita Vicente Sandra Lopes Vânia Paula Average Alexandre Jesus Ana Pereira Ana Rita Vicente Sandra Lopes Vânia Paula Average

40% 35% 45% 40% 40% 40,00% 10% 10% 10% 10% 10% 10,00% 17,00%

Apresenta experiência em 
laboratório.

Experiencia em laboratório 
apenas

Experiencia em laboratório 
apenas

Experiencia em laboratório 
apenas

Experiencia em laboratório 
apenas

Ju
st

ifi
ca

ti
on

Pretende seguir investigação Pretende investigação Pretende investigação Pretende investigação Pretende investigação

Ju
st

ifi
ca

ti
on

80% 80% 80% 80% 80% 80,00% 90% 90% 90% 90% 90% 90,00% 41,00%

Experiencia em área industrial e 
armazém

Experiencia em armazém e na 
área industrial

Experiência em armazém Experiencia em área industrial e 
armazém

Experiência em ambiente de 
armazém 

Ju
st

ifi
ca

ti
on Tem experiência em armazém 

(gestão e logistica). Demonstrou 
interesse pela vaga disponível.

Boa capacidade em situações de 
muito trabalho, é uma pessoa 
calma e pronta para resolver os 
problemas do dia-a-dia. É uma 
pessoa atenta aos detalhes, 
visto ter trabalhado em 
ármazem e esforçada.

Tem experiência em armazém 
(gestão e logistica). Demonstrou 
interesse pela vaga disponível.

Com experiência em armazém 
(gestão e logistica). Demonstrou 
interesse pela vaga disponível.

Demonstra interesse em 
trabalhar em logística/gestão de 

armazém, para manter o 
percurso profissional que tem 

vindo a desenvolver Ju
st

ifi
ca

ti
on

75% 85% 80% 75% 85% 80,00% 85% 80% 80% 80% 80% 81,00% 40,10%

Apresenta experiência em 
backoffice e suporte ao cliente

Experiência em backoffice e 
suporte ao cliente

Experiência em apoio ao cliente Experiência em backoffice e 
apoio ao cliente

Experiência em serviço ao 
cliente 

Ju
st

ifi
ca

ti
on Pretende cargo na área 

correspondente à vaga em 
questão

Não tem experiência em 
ármazem, mas tem em 
backoffice. Pessoa extrovertida e 
motivada.

Não tem experiência de 
armazém (gestão e logistica). 
Demonstrou interesse na vaga 

disponível

Sem experiência de armazém 
(gestão e logistica). Demonstrou 

interesse na vaga disponível

Pretende cargo na área 
correspondente à vaga em 

questão

Ju
st

ifi
ca

ti
on

30% 25% 40% 35% 20% 30,00% 10% 10% 10% 10% 40% 16,00% 13,60%

Curriculo com erros de 
ortografia. Apresenta 
dificuldades em português e 
inglês

Apresenta dificuldades na língua 
portuguesa e inglesa, com 
alguns erros de ortografia no 
currículo.

Pouca experiência profissional. 
Dificuldades em Português e 
Inglês.

Pouca experiência profissional. 
Dificuldades em Português e 
Inglês.

Pouca experiência profissional e 
dificuldades em português e 
inglês

Ju
st

ifi
ca

ti
on

Pretende cargo, mas não 
especificada a razão/motivação

Pretende cargo, mas não 
especificada a razão/motivação

Pretende cargo, mas não 
especificada a razão/motivação

Pretende cargo, mas não 
especificada a razão/motivação

Pretende cargo, mas não 
especificada a razão/motivação

Ju
st

ifi
ca

ti
on

90% 90% 90% 90% 90% 90,00% 90% 90% 90% 90% 90% 90,00% 45,00%

Experiência em funções 
semelhantes de armazem, 
incluindo entrada de produtos e 
controlo de armazém em 
sistema informático (ERP)

Currículo de acordo com as 
funções de ármazem.

Experiência em gestão de 
armazém, controlo stock, 
inventário. Entrada e saída de 
produtos.

Experiencia em funções 
similares, nomeadamente na 
área da logística, gestão de 
stocks e familiaridade com 
softwares de compras

Experiencia em funções 
similares, nomeadamente na 
área da logística, gestão de 
stocks e familiaridade com 
softwares de compras

Ju
st

ifi
ca

ti
on

Tem experiência em armazém 
(gestão e logstica). Controlo de 
stock. Demonstrou interesse na 

vaga disponível para dar 
continuidade ao seu percurso.

Pessoa com bastante 
experiência em ármazem, pro-
activa, extrovertida e motivada. 
Sabe todo o processo de 
ármazem, como deve proceder e 
boa capacidade de atendimento 
ao público.

Tem experiência em armazém 
(gestão e logstica). Controlo de 
stock. Demonstrou interesse na 

vaga disponível para dar 
continuidade ao seu percurso.

Com interesse em continuar a 
trabalhar em logística/gestão de 

armazém, para manter o 
percurso profissional que tem 

vindo  a desenvolver

Demonstra interesse em 
trabalhar em logística/gestão de 

armazém, para manter o 
percurso profissional que tem 

vindo  a desenvolver Ju
st

ifi
ca

ti
on

80% 85% 75% 75% 75% 78,00% 90% 90% 90% 90% 80% 88,00% 40,00%

Experiência em gestão de 
produtos e armazém

Experiência em armazém e 
distribuição.

Experiência em armazém e 
distribuição.

Experiência em gestão de 
produtos e armazém

Experiência na área de 
distribuição e em ambiente de 
armazém

Ju
st

ifi
ca

ti
on Pretende cargo na área 

correspondente à vaga em 
questão

Pretende cargo na área 
correspondente à vaga em 

questão

Pretende cargo na área 
correspondente à vaga em 

questão

Pretende cargo na área 
correspondente à vaga em 

questão

Pretende cargo na área 
correspondente à vaga em 

questão

Ju
st

ifi
ca

ti
on

70% 70% 70% 70% 60% 68,00% 10% 10% 10% 10% 10% 10,00% 28,20%

Têm experiência do 
funcionamento do iMM e 
funcionamento de um 
laboratório, embora sem 
experiência de armazém ou 
gestão de produtos

Sem experiência em ármazem, 
mas tem experiência em 
laboratório no IMM

Tem conhecimento do iMM e em 
Laboratório. Mas não tem 
conhecimento em armazém e 
gestão de produtos.

Conhecimento do 
funcionamento do IMM, contudo 
sem experiência profissional 

Conhecimento do 
funcionamento do IMM, mas 
sem experiência profissional 

Ju
st

ifi
ca

ti
on

Pretende investigação Pretende investigação Pretende investigação Pretende investigação Pretende investigação

Ju
st

ifi
ca

ti
on

40% 50% 18,00% 10% 10% 10% 10% 10% 10,00% 8,20%

Curriculo de investigador com 
carta de motivação vocacionada 
para estágio/programa de 
doutoramento

Currículo de acordo para a área 
de investigação.

Perfil de investigador e 
experiência em trabalho 
laboratorial.

Curriculum com perfil de 
investigação e experiência em 
trabalho laboratorial

Curriculum com perfil de 
investigação e experiência em 
trabalho laboratorial

Ju
st

ifi
ca

ti
on

Pretende investigação Pretende investigação Pretende investigação Pretende investigação Pretende investigação

Ju
st

ifi
ca

ti
on

 Interest demonstrated by the candidate and the relevance of the candidate’s profile to the topic of the call                                                                  (10%)   

CV (40%)

ANNEX I - Evaluation: Employment Contract - Ref. IMM/CT/93-2022

Motivation Letter (10%)

Analyses of the curriculum vitae.

Vasco Lucas

Adrián Heredia           

Applicants

Paulo Costa

Bruno Baptista            

Daniela Bordalo          

Ibrahima Diallo           

Maria Inês Martins     

Thais Souza Cunha



Name of Jury Alexandre 
Jesus

Ana Pereira Ana Rita Vicente Sandra Lopes Vânia Paula Average Alexandre Jesus Ana Pereira Ana Rita Vicente Sandra Lopes Vânia Paula Average Alexandre Jesus Ana Pereira Ana Rita Vicente Sandra Lopes Vânia Paula Average Alexandre Jesus Ana Pereira Ana Rita Vicente Sandra Lopes Vânia Paula Average

60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60,00% 40% 40% 40% 40% 40% 40,00% 50% 50% 50% 50% 50% 50,00% 26,50% 67,50%

Sim Sim Sim Sim Sim

Ju
st

ifi
ca

ti
on

Com experiência em 
armazém, mas em 
2016, com outras 

funções posteriores 
não relacionadas

Sim, mas foi 
desempenhando 

outras funcões não 
tão relacionadas 

com a vaga a que se 
candidata

Sim, mas 
desempenhou outras 

funções que não estão 
relacionadas com a a 

vaga.

Sim, mas mas foi 
desempenhando 

outras funcões não tão 
relacionadas com a 

vaga a que se 
candidata

Sim, mas mas foi 
desempenhando 

outras funcões não tão 
relacionadas com a 

vaga a que se 
candidata

Ju
st

ifi
ca

ti
on

Sim, com perfil 
bastante metódico 

mas também 
reservado e com 

histórico de 
mudança de 

emprego muito 
frequente

Sim, com perfil 
bastante metódico 

mas também 
reservado e com 

histórico de 
mudança de 

emprego muito 
frequente

Sim, Pareceu 
organizado e 

demonstrou que gosta 
de resolver as  

questões até ao fim. 
Tímido.

Sim, com perfil 
bastante metódico mas 

também reservado e 
com histórico de 

mudança de emprego 
muito frequente

Sim, com perfil 
bastante metódico mas 

também reservado e 
com histórico de 

mudança de emprego 
muito frequente

Ju
st

ifi
ca

ti
on

Conhecimentos 
suficientes a nível 

falado e escrito para 
desempenhar as 

funções

Conhecimentos 
suficientes a nível 

falado e escrito para 
desempenhar as 

funções

Conhecimentos 
suficientes a nível 

falado e escrito para 
desempenhar as 

funções

Conhecimentos 
suficientes a nível 

falado e escrito para 
desempenhar as 

funções

Conhecimentos 
suficientes a nível 

falado e escrito para 
desempenhar as 

funções Ju
st

ifi
ca

ti
on

60% 60% 60% 60% 60% 60,00% 0% 0% 0% 0% 0% 0,00% 50% 50% 50% 50% 50% 50,00% 50% 50% 50% 50% 50% 50,00% 19,00% 59,10%

Sim Sim Sim Sim Sim

Ju
st

ifi
ca

ti
on

Sem experiência em 
armazém

Não Não Não Não

Ju
st

ifi
ca

ti
on Sim. Demonstrou 

simpatia e com perfil 
virado para o trabalho 

em equipa

Sim. Demonstrou 
simpatia e com perfil 

virado para o 
trabalho em equipa

Sim. Simpática, prática 
e com perfil virado 
para o trabalho de 

equipa.

Sim. Demonstrou 
simpatia e com perfil 

virado para o trabalho 
em equipa

Sim. Demonstrou 
simpatia e com perfil 

virado para o trabalho 
em equipa Ju

st
ifi

ca
ti

on

Conhecimentos 
suficientes a nível 

falado e escrito para 
desempenhar as 

funções

Conhecimentos 
suficientes a nível 

falado e escrito para 
desempenhar as 

funções

Conhecimentos 
suficientes a nível 

falado e escrito para 
desempenhar as 

funções

Conhecimentos 
suficientes a nível 

falado e escrito para 
desempenhar as 

funções

Conhecimentos 
suficientes a nível 

falado e escrito para 
desempenhar as 

funções Ju
st

ifi
ca

ti
on

60% 60% 60% 60% 60% 60,00% 90% 90% 90% 90% 90% 90,00% 60% 60% 60% 60% 60% 60,00% 50% 50% 50% 50% 50% 50,00% 34,00% 79,00%

Sim Sim Sim Sim Sim

Ju
st

ifi
ca

ti
on

Experiência de 
armazém, incluindo 

em sistema 
contabilistico para 
entrada e saida de 

produtos

Sim, ao longo de 
todo o percurso 

profissional

Sim. Todo o seu 
percurso profissional 

foi na área.

Sim, ao longo de todo 
o percurso profissional

Sim, ao longo de todo 
o percurso profissional

Ju
st

ifi
ca

ti
on

Sim e demontrou 
essa capacidades 

com alguns 
exemplos concretos 
dos locais em que já 
trabalhou e do tipo 

de funções que 
desempenhou

Sim e demontrou 
essa capacidades 

com alguns 
exemplos concretos 
dos locais em que já 
trabalhou e do tipo 

de funções que 
desempenhou

Sim. Deu exemplos do 
que fazia. Tem 

bastante 
conhecimento nas 

funções pertendidas.

Sim e demontrou essa 
capacidades com 
alguns exemplos 

concretos dos locais 
em que já trabalhou e 
do tipo de funções que 

desempenhou

Sim e demontrou essa 
capacidades com 
alguns exemplos 

concretos dos locais 
em que já trabalhou e 
do tipo de funções que 

desempenhou

Ju
st

ifi
ca

ti
on

Conhecimentos 
suficientes a nível 

falado e escrito para 
desempenhar as 

funções

Conhecimentos 
suficientes a nível 

falado e escrito para 
desempenhar as 

funções

Conhecimentos 
suficientes a nível 

falado e escrito para 
desempenhar as 

funções

Conhecimentos 
suficientes a nível 

falado e escrito para 
desempenhar as 

funções

Conhecimentos 
suficientes a nível 

falado e escrito para 
desempenhar as 

funções Ju
st

ifi
ca

ti
onMaria Inês 

Martins     

Bruno Baptista            

Daniela 
Bordalo          

Total 
classificatio
n (Annex I + 

Annex II)

ANNEX II - Evaluation: Employment Contract - Ref. IMM/CT/93-2022

Applicants Total ANNEX II

(valor já 
calculado com a 

ponderação 
50% final)

Good Knowledge of Microsoft Office (30%)

Interview (50%)

Previous experience in Warehouse functions (30%) Knowledge of English language (10%)Capacity of working individually and in a team (30%)


