
Acta nº 2 

Do Júri de avaliação do procedimento de seleção para o concurso de seleção internacional para 

a contratação de investigador doutorado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, 

com as alterações introduzidas pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho e legislação complementar; 

Aviso n.º 15107/2020 - Diário da República n.º 191, Série II Parte E de 2020-09-30 –  

Ref.ª ISA n.º2 / UIDP04129 / LEAF / 2020. 

 

No dia 26 do mês de outubro de dois mil e vinte, pelas 11 horas, reuniu remotamente por plataforma 

online, o júri de avaliação do procedimento de seleção para o concurso internacional para contratação 

de investigador doutorado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 57/2017, de 19 de julho e legislação complementar; Aviso n.º 15107/2020 - 

Diário da República n.º 191/2020, Ref.ª ISA n.º 2/UIDP04129/LEAF/2020. 

Esta reunião, convocada pela presidente do júri, destinou-se a efetuar a primeira apreciação das 

candidaturas admitidos ao concurso. 

Foram rececionadas seis candidaturas tendo sido admitidas cinco. Por deliberação unânime do júri a 

candidatura de Ahmad Mahmoudi não foi admitida por falta de documentação.  

Aviso n.º 15107/2020 - Ref.ª ISA n.º 2/UIDP04129/LEAF/2020

Nome Contacto e-mail Admissão administrativa

Ahmad Mahmoudi Ahmamdmahmoudi66@gmail.com Excluido por não ter formalizado o pedido nem ter projecto

Catarina Miranda catarina.miranda@gmail.com ADMITIDO por ter todos os documentos pedidos

João Camargo joao.camargo.342@gmail.com ADMITIDO por ter todos os documentos pedidos

Mariana Gonzalez marinagonpe@gmail.com ADMITIDO por ter todos os documentos pedidos

Matilde Cordeiro matilde.cordeiro@gmail.com ADMITIDO por ter todos os documentos pedidos

Vesna Bozanic vesnaprosinecki@yahoo.com ADMITIDO por ter todos os documentos pedidos

 

O Júri deliberou, ainda, comunicar a sua decisão a todos os candidatos. Todas as deliberações 

mereceram a unanimidade do júri. 

Findo o prazo previsto para resposta, passará o júri a comunicar a sua avaliação de mérito absoluto 

para depois passar à ordenação e seleção dos candidatos com melhor classificação para passarem à 

entrevista, de modo a estabelecer a ordenação final dos candidatos, de acordo com os critérios 

estabelecidos em Ata da Primeira Reunião 

Pelas doze horas, não havendo outros assuntos a deliberar, foi dada por concluída a reunião do Júri e 

dela elaborada a presente Ata, assinada por todos os participantes. 
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