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Aviso n.º 15077/2021 de 13 de Agosto de 2021 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL DE SELEÇÃO INTERNACIONAL PARA 
A CONTRATAÇÃO DE INVESTIGADOR(A) DOUTORADO(A) AO ABRIGO DO 

DECRETO-LEI N.º 57/2016, DE 29 DE AGOSTO, COM AS ALTERAÇÕES 
INTRODUZIDAS PELA LEI N.º 57/2017, DE 19 DE JULHO E LEGISLAÇÃO 

COMPLEMENTAR 

Ref. ISA n.º 7/UIDB04129/LEAF/2021 

 

ATA N.º 1- Ata de definição de requisitos de admissão e de critérios de avaliação 

(Concurso de seleção internacional para um lugar de Investigador(a) Doutorado(a), para o exercício de 
atividades de Gestão da Ciência e Tecnologia na área científica de Ciências Biológicas, em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo com vista à execução de tarefas no âmbito das 
atividades do Centro de Investigação em Agronomia, Alimentos, Ambiente e Paisagem (LEAF) no âmbito do 
Financiamento Plurianual de Unidades de I&D 2020-2023 com a referência UIDB/04129/2020, aprovado e 
financiado pelo Orçamento de Estado, através da FCT.I.P.. 
 
Aos 30 dias do mês de Julho de dois mil e vinte e um, pelas 9:00 horas reuniu por plataforma digital zoom o júri 

do concurso identificado em epígrafe, constituído por:  

 Isabel Maria Nunes de Sousa, Coordenadora do LEAF e Professora Associada com Agregação do ISA 
(Presidente) 

 Luís Filipe Sanches Goulão (Coordenação do Grupo 2 do LEAF), Professora Auxiliar do ISA (Vogal)  

 David Paulo Fangueiro (Coordenação do Grupo 1 do LEAF), Professor Auxiliar do ISA (Vogal) 

Todos os membros efetivos do júri estiveram presentes. 

O presidente do júri deu início à reunião apresentando a ordem de trabalhos, a qual foi aceite pelos outros 

membros do júri. 

Ordem de trabalhos: 

1. Definição dos requisitos de admissão a concurso dos candidatos e das candidaturas 

2. Definição dos critérios de avaliação e ordenação dos candidatos  

O júri deliberou, por unanimidade, definir os requisitos de admissão dos candidatos e das candidaturas que 

constam do edital que será enviado para publicação. 

O júri deliberou, também por unanimidade, definir os critérios para a aprovação em mérito absoluto dos 

candidatos que constam do atrás referido edital. 

O júri deliberou, consensualmente e por unanimidade, definir os critérios para a avaliação do percurso científico 

e curricular, dando particular importância ao curriculum vitae e às contribuições consideradas de maior 

relevância pelo(a) candidato(a) nos últimos 5 anos, que constam do edital em construção e que será o aviso 

público de abertura do concurso. 
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Destaca-se que o período de cinco anos pode ser aumentado pelo júri, a pedido do(a) candidato (a), quando 

fundamentado e comprovado documentalmente em suspensão da atividade científica por razões socialmente 

protegidas, nomeadamente, por motivos de licença de parentalidade, doença grave prolongada, e outras 

situações de indisponibilidade para o trabalho legalmente tuteladas. 

Mais ainda se decidiu que na ponderação dos critérios de avaliação a-d, cada membro do júri pode considerar 

a relevância e qualidade do projeto científico proposto como parâmetro adicional.  

Para finalizar foi considerada a existência de uma entrevista, para a qual serão convocados até 3 candidatos(as) 

aprovados em mérito absoluto que serão chamados a realizar uma sessão de apresentação, que se destina 

exclusivamente à clarificação de aspetos relacionados com os resultados da sua investigação e na sequência da 

qual os membros do júri devem estimular um debate aberto sobre o seu conteúdo e caráter inovador. Esta 

sessão será classificada e terá um fator de ponderação de 10%, conforme constará do edital.  

Finalmente o júri deliberou, por unanimidade, definir o procedimento para classificação e ordenação dos 

candidatos, conforme será descrito no edital. 

Não havendo nenhum outro assunto a tratar, a 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. 

 

Lisboa. 31 de julho de 2021 
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