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Concurso para Atribuição de uma Bolsa de Investigação para Doutoramento 

Ref. LEAF Sustainability Science PhD Scholarship 

 

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

Investigação para Doutoramento, na área das Ciências da Sustentabilidade, 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  (Refª. UI 4129).  

 

ATA N.º 2- Decisão de admissão e avaliação de candidaturas 

 

Aos 31 dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, pelas 16:00 horas, o painel de avaliação 

reuniu estando presentes os seguintes membros: 

• Maria Wanda Sarujine Viegas, ISA-ULisboa, coordenadora do painel 

• Maria Manuela Silva Nunes Reis Abreu, ISA-ULisboa; LEAF G1 

• Sara Barros Queiroz Amâncio, ISA-ULisboa; LEAF G2 

• Maria Suzana Leitão Ferreira Dias Vicente, ISA-ULisboa; LEAF G3 

A coordenadora do painel de avaliação deu início à reunião apresentando a seguinte ordem de 

trabalhos, a qual foi aceite por todos os membros do painel de avaliação. 

Ordem de trabalhos: 

1. Assinatura dos Compromissos de Conflito de Interesses 

2. Avaliação das candidaturas recebidas: 

2.1. Verificação do cumprimento dos requisitos de candidatura e admissibilidade;  
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2.2. Avaliação das candidaturas consideradas admissíveis a concurso;  

2.3. Seleção dos candidatos a serem convidados para entrevista; 

3. Agendamento das entrevistas; 

Em resultado das deliberações constantes da presente ata e da informação que autorizou a 

abertura do presente concurso e, tendo sido rececionadas três candidaturas, todos os candidatos 

admitidos serão convidados para uma entrevista individual, de modo a completar o processo de 

avaliação.  

1. Assinatura das declarações de Inexistência de Conflito de Interesses (CDI) 

Todos os membros do painel de avaliação assinaram as declarações de Inexistência de CDI (Anexo 

I da presente ata e parte integrante da mesma). 

2. Avaliação das candidaturas recebidas 

O procedimento de avaliação das candidaturas é tramitado em três fases:  

2.1. Verificação do cumprimento dos requisitos de candidatura e admissibilidade;  

2.2. Avaliação das candidaturas consideradas admissíveis a concurso;  

2.3. Agendamento das entrevistas; 

O procedimento é realizado de acordo com o aviso de abertura do concurso publicado no portal 

EraCareers a 12 de março de 2021 com a referência: LEAF Sustainability Science PhD Scholarship 

e nos termos da Legislação e regulamentação aplicável. 

2.1. Verificação do cumprimento dos requisitos de candidatura e admissibilidade 

O painel procedeu à verificação dos requisitos de admissibilidade dos candidatos e das 

candidaturas.  

Foram recebidas, no âmbito do concurso em epígrafe, 3 candidaturas das seguintes candidatas: 

• Daniela Alexandra Jorge Soares 

• Madalena Ramos 

• Maria Helena Ribeiro da Silva Farrall 

O painel de avaliação procedeu à análise da admissibilidade das candidaturas nomeadamente a 

avaliação do cumprimento de todos os requisitos definidos no Aviso do concurso. O júri admitiu 

aceitar declarações da equipa de orientação em português, na medida em que estas não são da 
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responsabilidade dos candidatos e a sua apresentação em inglês não era um requisito obrigatório. 

No seguimento desta análise, o júri deliberou como admitidas as três candidaturas apresentadas 

a concurso por cumprirem os requisitos exigidos; 

2.2. Avaliação das candidaturas consideradas admissíveis a concurso 

O painel procedeu à avaliação das três candidaturas consideradas admissíveis a concurso, nos 

termos dos critérios de avaliação e bonificações definidos no ponto 6 do respetivo aviso de 

abertura. Para tanto foi elaborada a ficha de avaliação de cada candidato (Anexo II da ata) que 

poderá ser disponibilizada para consulta uma vez finalizado o processo de avaliação (avaliação 

curricular e entrevista), se o candidato o solicitar durante o período reservado para a audiência 

prévia.  

Considerando o referido nos critérios de avaliação, na classificação dos graus académicos obtidos 

foram consideradas a classificação final do Mestrado (no caso de Mestrado pós-Acordo de 

Bolonha) ou da Licenciatura (no caso de Licenciatura pré-Acordo de Bolonha).  

As classificações foram atribuídas numa escala de 0 a 20 em cada um dos critérios de avaliação 

(A-D), calculando a média das classificações dos membros do painel de avaliação. A classificação 

documental resulta da soma dos valores ponderados obtidos em cada um dos quatro critérios, 

tendo resultado as seguintes pontuações:  

 

 Classificação documental 

Candidatos 6.1.A* 6.1.B* 6.1.C* 6.1.D* TOTAL  

Daniela Alexandra Jorge Soares 2,625 1,500 5,875 1,000 11,00 

Madalena Ramos 3,225 2,250 6,875 0,500 12,85 

Maria Helena Ribeiro da Silva Farrall 3,975 2,625 7,500 0,000 14,10 
*Valores ponderados para cada critério de acordo com os pesos estabelecidos no aviso de abertura 

Não havendo empate entre candidatas, o painel de avaliação realizou a seriação das candidatas, 

por ordem decrescente da classificação documental (tabela infra). 

 Classificação documental 

Candidatas 6.1.A* 6.1.B* 6.1.C* 6.1.D* TOTAL  

Maria Helena Ribeiro da Silva Farrall 3,975 2,625 7,500 0,000 14,10 

Madalena Ramos 3,225 2,250 6,875 0,500 12,85 

Daniela Alexandra Jorge Soares 2,625 1,500 5,875 1,000 11,00 
*Valores ponderados para cada critério de acordo com os pesos estabelecidos no aviso de abertura 
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2.3. Seleção dos candidatos a ser convidados para entrevista 

De acordo com o Aviso de abertura do concurso a avaliação é realizada em duas fases: avaliação 

documental e avaliação da entrevista.  A classificação documental terá uma ponderação de 70% 

e a classificação da entrevista de 30% na classificação final.  

Assim, como estabelecido no Aviso, serão convidados para uma entrevista individual as três 

seguintes candidatas:  
 

• Daniela Alexandra Jorge Soares 

• Madalena Ramos 

• Maria Helena Ribeiro da Silva Farrall 

O painel de avaliação deliberou, mantendo os critérios estabelecidos no Aviso e na ficha de 

avaliação do candidato, incluir na ata 3 a informação correspondente à classificação da entrevista 

e respetiva classificação final.  

3. Agendamento das entrevistas 

O painel de avaliação deliberou, de comum acordo, que as entrevistas decorressem no dia 2 de 

junho do ano 2021, por videoconferência através da plataforma zoom, com 15 minutos de 

duração para cada entrevistada, e com o início marcado para as 16:30 h. Foi determinado que as 

candidatas seriam convocadas através de correio eletrónico.   

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, a coordenadora 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. 
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Lisboa, 31 de maio de 2021 

 

 

 

 

______________________________ 

Maria Wanda Sarujine Viegas 

 (coordenadora do painel) 

 

 

 

__________________________ 

Maria Manuela Silva Nunes Reis Abreu 

 (vogal efetivo) 

 

 

 

__________________________ 

Sara Barros Queiroz Amâncio  

(vogal efetivo) 

 

 

__________________________ 

Maria Suzana Leitão Ferreira Dias Vicente  

(vogal efetivo) 




