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Concurso para Atribuição de Bolsa de Investigação para Doutoramento 

(Bolsa de Investigação para Doutoramento / Troplumage) 
 

Concurso para Atribuição de Bolsa de Investigação na área científica de Ciência Animal e dos 

Laticínios (Animal and Dairy Science) subárea Zootecnia e Ciência dos Laticínios (FCT), 

correspondendo à área científica de Engenharia Zootécnica, subáreas de Alimentação e Nutrição 

Animal e Morfologia e Fisiologia Animal 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 3- Conclusão do processo de seleção do concurso 

Aos 19 dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, pelas 20:00 horas, através da plataforma 

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

• João Pedro Bengala Freire, Professor Catedrático do Instituto Superior de Agronomia 

(coordenador do painel) 

• Maria Madalena dos Santos Lordelo Redford, Professora Auxiliar do Instituto Superior de 

Agronomia (vogal efetivo) 

• Miguel Pedro de Freitas Barbosa Mourato, Professor Auxiliar do Instituto Superior de 

Agronomia (vogal efetivo) 

Todos os membros efetivos do painel de avaliação estiveram presentes. 

O coordenador 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, serão notificados os candidatos 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. 

A notificação dos candidatos face à proposta de resultados do concurso e informando do direito 

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

do Concurso, foi realizada a 04 de março de 2021 por correio eletrónico.  

Sendo que não todos os candidatos enviaram recibo de leitura ou informaram da inexistência de 

alegações, a 19 de março de 2021 foi solicitado aos candidatos que não o tinham feito, 

confirmação da receção da notificação dos resultados provisórios enviados a 04 de março de 

2021. Após receber a confirmação por parte de todos os candidatos e considerando a inexistência 

de qualquer pronúncia apresentada em sede de audiência prévia de interessados, o painel de 

avaliação deliberou: 

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

Elisabete Fernandes. 

2- fazer pública a lista final de seriação dos candidatos (Anexo I parte integrante de esta ata) 

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, 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 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 

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. 
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Lisboa, 19 de Março de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

João Pedro Bengala Freire  

(coordenador do painel) 

 

 

 

 

__________________________ 

Maria Madalena dos Santos Lordelo Redford  

(vogal efetivo) 

 

 

 

 

__________________________ 

Miguel Pedro de Freitas Barbosa Mourato  

(vogal efetivo) 
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