
 

 

ACTA DO JÚRI DE SELECÇÃO 

Concurso Public Engagement Officer 

 

 

Aos 9 dias do mês de Janeiro de 2020 reuniu-se, pelas 13h30, nas 

instalações do Instituto Gulbenkian de Ciência, o Júri de Seleção constituído 

pelas Doutora Ana Lúcia Mena, Doutora Joana Gonçalves Sá e Doutora Raquel 

Gomes, tendo em vista analisar as candidaturas ao lugar de Public Engagement 

Officer para integrar a unidade de Public Engagement do Instituto Gulbenkian de 

Ciência, concedido no âmbito do projeto Ciência Aberta a Oeiras, financiado pela 

Câmara Municipal de Oeiras. Na sequência dos anúncios públicos feitos para o 

efeito foram recebidas cinco candidaturas. De acordo com os critérios de seleção 

devidamente publicitados, foi efetuada uma avaliação documental do Curriculum 

vitae e carta de motivação de todos os candidatos. Desta avaliação destacou-se 

a candidata Vanessa Borges, como sendo a única candidata a concurso com 

experiência profissional de mais de 5 anos como comunicadora de ciência, na 

organização de eventos e em projetos educativos, tendo organizado 21 eventos 

públicos de comunicação de ciência e organizado ou participado em 25 projetos 

educativos, além de experiência em comunicação institucional, não requerida 

neste concurso. O candidato Nuno Carmo mostrou ter estado envolvido na 

organização de atividades de comunicação de ciência, com maior incidência em 

projetos educativos, enquanto estudante de doutoramento e mais recentemente 

como investigador pós-doutorado, não tendo trabalhado profissionalmente na 

área de comunicação de ciência e não tendo experiência na organização de 

eventos públicos de comunicação de ciência. A candidata Ana Catarina Luz 

apresentou ter uma vasta experiência científica, mas não demonstrou ter 

experiência significativa em comunicação de ciência na vertente de public 

engagement. A candidata Sofia Leite Souza não demonstrou ter experiência em 

comunicação de ciência.  A candidata Victória Duarte Lacerda foi excluída do 

concurso por não ter o grau de doutoramento concluído.  

 

Dada a diferença evidenciada na avaliação curricular entre a primeira 

candidata e os restantes, o júri convidou para entrevista a candidata Vanessa 

Borges. A entrevista realizou-se no dia 13 de janeiro de 2020 por 

videoconferência.  

 

Após consideração das candidaturas o júri deliberou por unanimidade 

recomendar a contratação da candidata Vanessa Borges pois demonstrou ter 

excelentes capacidades de comunicação oral, experiência profissional de mais 

de 5 anos em projetos de comunicação de ciência, que inclui experiência 



 

 

profissional de mais de 5 anos na organização de eventos de comunicação de 

ciência e em projetos educativos, uma boa capacidade de sociabilização e um 

excelente domínio das línguas Portuguesa e Inglesa. A lista ordenada dos 

candidatos, segundo a sua classificação, é apresentada abaixo. Todos os 

candidatos foram informados das deliberações do Júri. 

 

Nada mais havendo a tratar foi dada por encerrada a reunião de que se 

redigiu a presente acta e que vai assinada por todos os elementos do Júri. 

 

 

Oeiras, 13 de janeiro de 2020 

 

Ana Lúcia Mena 

 

Joana Gonçalves Sá 

 

Raquel Gomes 

 
 

Nome 

CV 

(máx. 

30%) 

Carta de 

motivação 

(máx. 

10%) 

Entrevista 

(máx. 60%) 

Classificação 

final 

(%) 

Vanessa Borges 30 10 55 95 

Nuno Carmo 22 9 - 31 

Ana Catarina 

Luz 
18 8 - 26 

Sofia Leite 

Souza 
15 7 - 22 

Victória Duarte 

Lacerda 
- - - - 

 


