ATA N.º 3- Avaliação das candidaturas recebidas (fase 1)
referente ao
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
Aviso n.º 15077/2021 de 13 de Agosto de 2021
Ref. ISA n.º 7/UIDB/04129/LEAF/2021
Aos 27 dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, pelas 8:00 horas reuniu presencialmente
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)



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



Luís Filipe Sanches Goulão (Coordenação do Grupo 2 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
por todos os membros do júri.
Ordem de trabalhos:
1. Avaliação das candidaturas recebidas (fase 1)
1.1. Deliberação sobre a aprovação ou rejeição em mérito absoluto
1.2. Deliberação sobre a realização de sessões de apresentação com até 3 candidatos
2.

Agendamento das sessões de apresentação, se oportuno.

Em resultado das deliberações constantes da presente ata, se considerado pertinente, serão
convidados no máximo 3 candidatos aprovados em mérito absoluto para a realização de sessões
de apresentação.
1. Avaliação das candidaturas recebidas (fase 1)
A avaliação das candidaturas recebidas é tramitada em duas fases. Esta primeira fase
(fase 1) compreende:
1.1. Deliberação sobre a aprovação ou rejeição em mérito absoluto
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1.2. Deliberação sobre a realização de sessões de apresentação
O procedimento é realizado de acordo com o Aviso publicado a 13 de agosto de 2021 e o aviso
de abertura do concurso publicado no portal internacional (Ref.ª ISA n.º 07/2021/
UIDB/04129/LEAF/2021) e na bolsa de Emprego Público nos termos da Legislação e
regulamentação aplicável.
1.1. Deliberação sobre a aprovação ou rejeição em mérito absoluto
Das candidaturas consideradas admissíveis a concurso o Júri deliberou sobre a aprovação em
mérito absoluto dos candidatos, por votação nominal justificada onde não foram admitidas
abstenções.
O júri decidiu, por unanimidade, aprovar em mérito absoluto as seguintes candidatas:






Alexandra Carvalho
Danyelle Andrade Mota
Inês Leitão
Jelena Milinovic
Joana Costa

1.2. Deliberação sobre a realização de sessões de apresentação
O júri decidiu por unanimidade selecionar 3 candidatos(as) aprovados em mérito absoluto para a
realização de uma sessão de apresentação, que se destina exclusivamente à clarificação de
aspetos relacionados com as respectivas candidaturas e que terá um fator de ponderação de
10%.
Os candidatos selecionados para a realização das sessões de apresentação foram:
•
•
•

Alexandra Carvalho
Inês Leitão
Joana Costa

2. Agendamento das sessões de apresentação, se oportuno
O júri decidiu propor a realização das sessões de apresentação das 3 candidatas selecionadas
para o dia 19 de outubro 2021 através da plataforma digital zoom, iniciando-se por ordem
alfabética pelas 15:00 h, sendo o tempo médio previsto para cada sessão de 30 minutos. Foi
determinado que as candidatas seriam convocadas através de e-mail.
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 júri deu por encerrada a reunião,
da qual se registou a presente ata que vai assinada pelos membros efetivos do júri.
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Lisboa, 27 de setembro de 2021

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

______________________________
David Paulo Fangueiro
Professor Auxiliar do ISA
(Vogal)

______________________________
Luís Filipe Sanches Goulão
Professor Auxiliar do ISA
(Vogal)
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