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Anúncio para atribuição de Bolsa de Investigação Pós-Doutoral 

 
Aviso n.º BIPD/1/FF/2021 

 
ATA N.º 3 

Audiência dos interessados 
 
 
Aos 15 dias do mês de março de 2022, reuniu o Júri do concurso para atribuição de 1 (uma) Bolsa de 
Investigação Pós-Doutoral, no âmbito do projeto ESR-21-21197, intitulado “The response of 
immunocompromised people to COVID-19 vaccine”, financiado pela Astra Zeneca, para analisar se foram 
apresentadas reclamações em sede de audiência dos interessados. 
 
A reunião foi presidida pelo Prof.º Doutor João Manuel Braz Gonçalves, Professor Catedrático, tendo 
comparecido os vogais efetivos, Prof.ª Doutora Helena Isabel Fialho Florindo Roque Ferreira, Professora 
Associada com Agregação, e Prof.º Doutor Rui Eduardo Mota Castro, Professor Auxiliar, todos da 
Faculdade de Farmácia da ULisboa. 
 
De acordo com o definido na ata anterior, não foram admitidos ao concurso os candidatos Ana Rita 
Queiroz da Cruz, Jaciara Fernanda Gomes Gama e Taha Ahmadi. A candidata Carmelina Figueiredo Vieira 
Leite foi admitida, no entanto não foi selecionada para preencher a vaga posta a concurso por não reunir 
as condições técnicas e científicas específicas para realizar o projeto. 
 
O Júri notificou todos os candidatos para, querendo, se pronunciarem por escrito sobre a deliberação, no 
prazo de 10 dias úteis. 
 
Decorrido o prazo, e não se tendo pronunciado nenhum dos candidatos excluídos, nos termos dos artigos 
121.º e 122.º do Código de Procedimento Administrativo, consolida-se a decisão tomada na reunião 
anterior, e dá-se por encerrado o presente procedimento. 
 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, lavrando-se a presente Ata, que será assinada por 
todos os membros do Júri. 
 
Lisboa, 15 de março de 2022. 
 

O Presidente do Júri, 
 
 
 

Prof.º Doutor João Manuel Braz Gonçalves 
 

1.º Vogal efetivo, 
 
 

Prof.ª Doutora Helena Isabel Fialho Florindo Roque Ferreira 
 

2.º Vogal efetivo, 
 

Prof.º Doutor Rui Eduardo Mota Castro 


