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Concurso para Atribuição de Bolsa de Investigação para Doutoramento  
(Bolsa de Investigação para Doutoramento / RemovAs) 

Concurso para Atribuição de Bolsa de Investigação na áreas científicas de Biotecnologia 

Agrária e Alimentar, Agricultura, Silvicultura e Pescas, subáreas Biotecnologia Agrária e 

Alimentar e Agricultura, Agronomia, Produção e Proteção de Plantas e Ciências do Solo 

(FCT), correspondendo às áreas científicas de Ciências do Ambiente e da Terra, Engenharia 

Agronómica e Engenharia Alimentar do ISA, ao abrigo do Regulamento de Bolsas de 

Investigação da FCT (RBI) e do Estatuto do Bolseiro de Investigação (EBI).. A bolsa será 

financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) ao abrigo do Protocolo de 

Colaboração para Financiamento do Plano Plurianual de Bolsas de Investigação para 

Estudantes de Doutoramento, celebrado entre a FCT e a Unidade de I&D Linking Landscape, 

Environment, Agriculture and Food - LEAF (FCT UID/AGR/04129) sedeada no Instituto 

Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa. 

ATA N.º 2-Conclusão do processo de seleção e encerramento do concurso 

Aos 5 dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, pelas 11 horas reuniu remotamente por 

plataforma on-line o painel de avaliação do concurso identificado em epígrafe, constituído por:  

• Professora Anabela Cristina da Silva Naret Moreira Raymundo, Instituto Superior de Agronomia, 
Universidade de Lisboa (coordenadora do painel) 

• Professora Catarina Paula Guerra Geoffroy Prista, Instituto Superior de Agronomia, 
Universidade de Lisboa (vogal efetivo) 

• Professora Maria Cristiana Henriques Nunes, Universidade Lusófona (vogal efetivo) 

Todos os membros efetivos do painel de avaliação estiveram presentes. 

O presidente do painel de avaliação deu início à reunião apresentando a ordem de trabalhos, a qual 

foi aceite por todos os membros do Painel de Avaliação. 

Ordem de trabalhos: 
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1. Conclusão do processo de seleção e encerramento do concurso para a bolsa de investigação 

identificada em epígrafe. 

1. Conclusão do processo de seleção e encerramento do concurso para a bolsa de investigação 
identificada em epígrafe. 
 

Com base no facto de não terem sido recebidas candidaturas no correio eletrónico 
LEAF@isa.ulisboa.pt no prazo de candidatura estabelecido para o efeito no aviso, 15 de janeiro e as 
24 h (hora de Lisboa) de 29 de janeiro de 2021, o painel de avaliação deliberou por unanimidade 
concluir o processo de seleção e encerrar o concurso identificado em epígrafe. 
 
Em tudo o mais que não esteja expresso na presente ata, reserva-se o painel de avaliação o direito 
de poder proceder de acordo com a legislação em vigor. 
Não havendo nenhum outro assunto a tratar, o presidente do júri deu por encerrada a reunião, da 
qual se registou a presente ata que vai assinada pelos membros efetivos do painel de avaliação. 

 
 
 
 
 
 

 
 

______________________________ 
Anabela Raymundo 
(coordenadora do painel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
Catarina Prista, 
(vogal efetivo) 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
Cristiana Nunes  
(vogal efetivo) 
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