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Concurso para Atribuição de Bolsa de Investigação para Doutoramento 

(Bolsa de Investigação para Doutoramento / LANDGI) 
 

Concurso para atribuição de uma bolsa de investigação, adiante designada por Bolsa de 

Investigação para Doutoramento, na área científica de Arquitectura Paisagista (Landscape 

Architecture) domínio específico de Ordenamento do Território 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) sediada no 

Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa. 

 

ATA N.º 3- Conclusão do processo de seleção do concurso 

 

Aos 15 dias do mês de março de dois mil e vinte e um, pelas 10:00 horas reuniu por plataforma 

digital zoom o painel de avaliação do concurso identificado em epígrafe, constituído por:  

• Profª. Maria Manuela Cordes Cabêdo Sanches Raposo Magalhães, Instituto Superior de 

Agronomia, Universidade de Lisboa, (coordenador do painel) 

• Profª. Maria Manuela Silva Nunes Reis Abreu, Instituto Superior de Agronomia, 

Universidade de Lisboa 

• Investigadora Maria Dalila Paula Silva Lourenço do Espírito Santo, Instituto Superior de 

Agronomia, Universidade de Lisboa 

Todos os membros efetivos do painel de avaliação estiveram presentes. 

A coordenadora 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: 

1. Conclusão do processo de seleção do concurso para a bolsa de investigação 

identificada em epígrafe. 
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Em resultado das deliberações constantes da presente ata e da informação que autorizou a 

abertura do presente concurso, os candidatos serão notificados do resultado final do concurso 

e do direito de reclamação e recurso. 

1. Conclusão do processo de seleção do concurso para a bolsa de investigação identificada 

em epígrafe. 

Os candidatos foram notificados dos resultados do concurso e informados do direito de 

audiência prévia dos interessados, num período de 10 dias úteis, conforme indicado no Edital 

do Concurso, no dia 26 de fevereiro de 2021, por correio eletrónico. 

Dos 3 candidatos que apresentaram candidaturas no concurso (Fernando Chacón, Miguel 

Rodrigues, Pedro Xavier), 2 apresentaram pronúncias em sede de audiência prévia de 

interessados. Seguem as pronúncias apresentadas em sede de audiência prévia e o tratamento 

procedimental que lhes foi dado. 

- O candidato Miguel Rodrigues, através de e-mail dirigido para leaf@isa.ulisboa.pt no dia 27 de 

Fevereiro de 2021 solicitou o envio da tabela com os resultados provisórios e ordenação dos 

candidatos com todas as componentes de avaliação discriminadas.  O pedido foi atendido e a 

tabela solicitada foi enviada via e-mail no próprio dia. Num e-mail posterior o candidato fez 

notar que, tanto na tabela enviada com a ordenação dos candidatos, como no documento 

enviado em anexo (ANEXO III Ata 2- Lista provisória de classificação e seriação dos candidatos, 

por ordem decrescente da classificação com base nos critérios estabelecidos no Aviso do 

concurso) havia um erro no texto que constava num dos critérios de avaliação, nomeadamente 

no campo E. 

O painel de avaliação foi informado via e-mail e, para constar e para os devidos efeitos, foi 

lavrada pelo painel a adenda correspondente. A adenda foi publicada no site do ISA e do LEAF 

juntamente com os restantes documentos do concurso e foi enviada a todos os candidatos por 

e-mail (a 02/03/2021) acrescida da seguinte informação “na tabela que consta na pagina 3 da 

ata Nª2 onde se lê “E-Avaliação da experiência de trabalho com animais (10%)”, deve ler-se “E-

Avaliação da experiência de trabalho em SIG aplicado ao Ordenamento do Território (10%)”.  

Para constar e devidos efeitos se lavrou a  Adenda à Ata N.º 2- Decisão de admissão de 

candidaturas, avaliação e lista provisória de ordenação final dos candidatos, da reunião do 

painel de avaliação do Concurso para Atribuição de Bolsa de Investigação para Doutoramento 

(Bolsa de Investigação para Doutoramento/ LANDGI), que é subscrita por todos os membros 
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efetivos do painel de avaliação do concurso, que se envia em anexo e que se encontra também 

disponível para consulta no site  do LEAF:  

https://www.isa.ulisboa.pt/files/leaf/pub/Adenda_a_Ata_2_Concurso_LANDGI.pdf.” O candidato respondeu 

ao e-mail enviado, agradecendo o esclarecimento. 

- O candidato Fernando Chacón enviou um e-mail (01/03/2021) dirigido para 

leaf@isa.ulisboa.pt solicitando esclarecimentos sobre a decisão, no seguimento do qual foi 

informado via e-mail (02/03/2021) de que a audiência prévia estava a ser processada por 

escrito e, para responder ao seu pedido, foram enviadas a Ficha de Avaliação do candidato e os 

critérios aplicados para a avaliação. Foi também informado de que, se após consultar a sua ficha 

de avaliação, tivesse alegações a apresentar, o devia fazer por escrito. O candidato, respondeu 

via e-mail (09/03/2021) indicando a conformidade com a decisão. 

Considerando a inexistência de outras pronúncias apresentadas em sede de audiência prévia de 

interessados e a concordância dos candidatos que apresentaram alegações aos resultados 

preliminares, o painel de avaliação deliberou: 

1- que o candidato selecionado para atribuição da bolsa no âmbito de este concurso fosse 

Pedro Miguel Margarido Xavier 

2- fazer pública a lista final de seriação dos candidatos na página institucional do ISA e do 

LEAF.  

3- notificar os candidatos do resultado final do concurso e do direito de reclamação e 

recurso. 

4- concluir o processo de seleção do concurso identificado em epígrafe. 

 

Em tudo o mais que não esteja expresso na presente ata, o painel de avaliação reserva-se o 

direito de poder proceder de acordo com a legislação em vigor. 

Não havendo nenhum outro assunto a tratar, a presidente do painel de avaliação deu por 

encerrada a reunião, da qual se registou a presente ata que vai assinada pelos membros 

efetivos do painel de avaliação 

 

Lisboa, 15 de março de 2021 
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______________________________ 
Maria Manuela Cordes Cabêdo Sanches Raposo Magalhães  

(coordenador do painel) 
 

 
 
 

__________________________ 
Maria Manuela Silva Nunes Reis Abreu  

(vogal efetivo) 
 
 
 
 

__________________________ 
Maria Dalila Paula Silva Lourenço do Espírito Santo  

(vogal efetivo) 
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