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ACTA  

Especialista em Bioinformática (1 vaga) 

  
No dia 30 de Maio de 2020, reuniu-se pelas 9h00 horas, remotamente via Skype, o Júri de                 

Selecção, constituído pela Presidente Doutora Ana Portugal Melo e pelos vogais Doutor Daniel Faria              

e Doutor Ricardo Leite, para analisar as candidaturas à atribuição de contrato a termo certo, para o                 

lugar de Especialista em Bioinformática, no âmbito do Projecto Lisboa-01-0145-FEDER-022231,          

Infraestrutura Portuguesa de Dados Biológicos – BioData.pt, na sequência do anúncio público para             

este efeito e cujos critérios de elegibilidade, devidamente publicitados no portal Eracareers com a              

referência 92e6016a-f28e-4d26-ad77-3ec381d224bf, são: 

 

● Formação base: grau de licenciado em Ciências Bioinformáticas ou áreas relacionadas; 

● Experiência complementar relevante: Bases de Dados SQL e NoSQL, R, Python e ferramentas             

relacionadas com o genoma humano. 

  
A avaliação preliminar dos candidatos foi efectuada por consulta do CV, carta de motivação              

e referências, tendo-se apresentado perante o Júri 2 candidatos: 

 

João Paulo Rato 

Nisha Hemandhar Kumar 

  
Analisados os documentos disponibilizados pelos candidatos, o Júri avaliou os candidatos           

João Paulo Rato e Nisha Hemandhar Kumar, que cumprem os critérios de elegibilidade, de acordo               

com os critérios elencados no edital, classificando o primeiro com 44 pontos em 60 e o segundo com                  

43 pontos em 60. Após ponderação, considerou proceder à entrevista dos candidatos João Paulo              

Rato e Nisha Hemandhar Kumar. 

 

 

 

Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião da qual se redigiu a presente                 

acta, assinada por todos os elementos do júri. 

  
Oeiras, 30 de Maio de 2020 

  

Ana Portugal Melo                  

Daniel Faria      

 Ricardo Leite  
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No dia 2 de Junho de 2020, remotamente via Skype, realizou-se às 10 horas a entrevista à                 

candidata Nisha Hemandhar Kumar, e às 10h30 horas a entrevista ao candidato João Paulo Rato.  

A entrevista é referente à 2º fase de avaliação para a atribuição de contrato a termo certo,                 

para o lugar de Especialista em Bioinformática, no âmbito do Projecto           

Lisboa-01-0145-FEDER-022231, Infraestrutura Portuguesa de Dados Biológicos – BioData.pt. 

O Júri de selecção, constituído pela Presidente Doutora Ana Portugal Melo e pelos vogais              

Doutor Daniel Faria e Doutor Ricardo Leite, atribuiu nesta 2ª fase à candidata Nisha Hemandhar               

Kumar 32 pontos em 40, ficando esta com uma classificação final de 75 em 100 pontos; ao candidato                  

João Paulo Rato foram atribuídos 33 pontos em 40, tendo o candidato ficado com a classificação                

final de 77 pontos em 100, de acordo com a Tabela 1. 

 

Tabela 1: Grelha de Classificação 

 

 
Candidato 

CV 
(30%) 

Carta de 
Motivação 

(20%) 

Referências 
(10%) 

Classificação 
Parcial  

Entrevist
a (40%) 

Classificação 
Parcial  

Classificação 
Final (100%) 

Nisha Hemandhar 

Kumar 

25 10 8 43 32 32 75 

João Paulo Rato 25 15 4 44 33 33 77 

 

Desta forma, ficou decidido por unanimidade atribuir o contrato a termo certo, para o lugar               

de Especialista em Bioinformática, no âmbito do Projecto Lisboa-01-0145-FEDER-022231,         

Infraestrutura Portuguesa de Dados Biológicos – BioData.pt, ao candidato João Paulo Rato. 

 

Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião da qual se redigiu a presente                 

acta, assinada por todos os elementos do júri. 

  
Oeiras, 02 de Junho de 2020 

  

Ana Portugal Melo                  

 

Daniel Faria    

 Ricardo Leite  
 

 


