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Ata n.º 3 

 

Procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de 

trabalho na carreira unicategorial de Técnico Superior, do mapa de pessoal 

do Instituto Superior de Agronomia, em regime de contrato de trabalho em 

funções públicas por tempo certo, para o exercício de funções na área de 

Zootecnia no Departamento de Ciências e Engenharia de Biossistemas, do 

Instituto Superior de Agronomia. 

 

Bolsa de Emprego Público: OE202108_0270 

 

 

Aos 28 dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, pelas 15 horas, reuniu, nas instalações 

do Instituto Superior de Agronomia (ISA) da Universidade de Lisboa, sitas na Tapada da Ajuda, 

1349-017 Lisboa, o Júri do procedimento em epígrafe, constituído por: 

Presidente: Doutora Maria Madalena dos Santos Lordelo Redford, Professora Auxiliar do ISA. 

1ª vogal efetivo: Doutor André Martinho de Almeida, Professor Auxiliar do ISA.  

2ª vogal efetiva: Mestre Margarida Isabel Silva Leite, Coordenadora do Núcleo de Pessoal e 

Desenvolvimento Profissional da Divisão de Recursos Humanos do ISA. 

A Presidente do Júri deu início à reunião apresentando a ordem de trabalhos, nos termos do 

artigo 14.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria n.º 

12-A/2021, de 11 de janeiro (doravante designada por Portaria), a qual foi aceite por todos os 

membros de Júri: 

 

1. Deliberação sobre a Lista Final de candidatos admitidos/não admitidos e avaliação das 

alegações em sede de audiência prévia. 

 

1. Relativamente à ordem de trabalhos o Júri verificou que após a notificação nos termos do 

nº 1 do artigo 22º da Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela 

Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, em treze de setembro de dois mil e vinte e um, 

dos vinte e um (21) candidatos excluídos que concorreram ao presente procedimento, 

sobre o Projeto de Lista de Candidatos Admitidos e Não Admitidos, pronunciaram-se seis 

candidatos (6): 

-  Carla Sofia Batista Marmelo que veio apresentar no dia 13 de setembro de 2021 o 

formulário de candidatura totalmente preenchido que, conforme o concurso publicitado 
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na Bolsa Emprego Público era necessário ter entregue para a formalização da candidatura 

até à data limite de 27 de agosto de 2021. 

-  Catarina Isabel Ribeiro Ferreira que veio apresentar no dia 13 de setembro de 2021 

o Formulário de candidatura que, conforme o concurso publicitado na Bolsa Emprego 

Público era necessário ter entregue para a formalização da candidatura até à data limite 

de 27 de agosto de 2021. 

-  Joana Patrícia Teixeira Bandarrinha, que veio apresentar no dia 13 de setembro de 

2021 o Formulário de candidatura que, conforme o concurso publicitado na Bolsa 

Emprego Público era necessário ter entregue para a formalização da candidatura até à 

data limite de 27 de agosto de 2021. 

-  Mariana Midosi Nunes Pires que veio apresentar no dia 13 de setembro de 2021 o 

Formulário de candidatura que, conforme o concurso publicitado na Bolsa Emprego 

Público era necessário ter entregue para a formalização da candidatura até à data limite 

de 27 de agosto de 2021. 

-  Sara Margarida Ferreira Pacheco que veio apresentar no dia 15 de setembro de 2021 

o Formulário de candidatura que, conforme o concurso publicitado na Bolsa Emprego 

Público era necessário ter entregue para a formalização da candidatura até à data limite 

de 27 de agosto de 2021. 

-  Jorge Fernando Carvalho Marques que veio apresentar no dia 23 de setembro de 

2021 o Formulário de candidatura que, conforme o concurso publicitado na Bolsa 

Emprego Público era necessário ter entregue para a formalização da candidatura até à 

data limite de 27 de agosto de 2021.  

 

Face às pronúncias apresentadas o Júri deliberou, não admitir os/as candidatos/as 

supramencionados por não terem instruído devidamente as suas candidaturas até à data limite 

de 27 de agosto de 2021, por factos apenas imputáveis a estes. 

 

O Júri aprovou a Lista Final de Candidaturas Admitidas e Não Admitidas que se anexa à presente 

Ata. 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, e 

Anexo I, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. 
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O Júri: 

 

 

________________________________ 

(Doutora Maria Madalena dos Santos Lordelo Redford) 

Presidente 

 

 

_________________________________ 

(Doutor André Martinho de Almeida) 

1.º Vogal Efetivo 

 

 

 

________________________________ 

(Mestre Margarida Isabel Silva Leite) 

2.º Vogal Efetivo 

 

 
 

Anexo I – Lista Final de Candidaturas Admitidas e Não Admitidas 


