
 

 
 

Ata nº 4 

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 7 dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, pelas 9:00 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 efetiva: 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: 

 

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Avaliação Curricular (AC); 

2. Entrevista Profissional de Seleção (EPS); 

3. Classificação Final e Lista Unitária de Ordenação Final dos Candidatos; 

4. Audiência dos Interessados sobre a Lista de Ordenação dos Candidatos.  

 

1. Avaliação Curricular 

 

Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e vinte e um, o Júri realizou a avaliação curricular 

dos candidatos, aplicando a metodologia aprovada na Ata n.º 1 do presente procedimento 

concursal, conforme a Ficha Individual de Avaliação Curricular que consta no anexo I da referida 

Ata. 



 

 
 

 O Júri realizou a avaliação curricular da candidata Ana Rita Almeida Mendes, tendo a 

candidata sido admitida com 17,69 valores, conforme Ficha Individual de Avaliação 

Curricular; 

 O Júri realizou a avaliação curricular da candidata Andreia Alexandra Mesquita Chaves, 

tendo a candidata sido admitida com 17,69 valores, conforme Ficha Individual de 

Avaliação Curricular; 

 O Júri realizou a avaliação curricular da candidata Daniela Filipa Pires Carvalho, tendo 

a candidata sido admitida com 18,18 valores, conforme Ficha Individual de Avaliação 

Curricular; 

 O Júri realizou a avaliação curricular do candidato Nuno Gonçalo Geitoeira Franco, 

tendo o candidato sido excluído com 7,11 valores, conforme Ficha Individual de 

Avaliação Curricular; 

 O Júri realizou a avaliação curricular do candidato Samuel Franco Rosa Costa de Lemos, 

tendo o candidato sido admitido com 16,27 valores, conforme Ficha Individual de 

Avaliação Curricular. 

 

Deste modo, o resultado da Avaliação Curricular consta no Anexo I da presente Ata. 

 

2. Entrevista Profissional de Seleção (EPS) 

 

Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e vinte e um, o Júri decidiu convocar para a 

realização da Entrevista Profissional de Seleção (EPS) todos os candidatos que obtiveram 

classificação igual ou superior a 9,5 valores na Avaliação Curricular, tendo sido excluídos da fase 

seguinte do procedimento, nos termos dos n.ºs 9 e 10 do artigo 9.º da Portaria. 

Realizaram-se as Entrevistas Profissionais de Seleção, no dia seis de outubro de dois mil e vinte 

e um. Estiveram presentes, com início entre as 14h e as 15h20m, as candidatas Ana Rita Almeida 

Mendes, Andreia Alexandra Mesquita Chaves e Daniela Filipa Pires Carvalho, tendo sido avisado, 

mas faltado à convocatória, o candidato Samuel Franco Rosa Costa de Lemos. 

 

A classificação dos candidatos relativamente à Entrevista Profissional de Seleção foi realizada 

aplicando a metodologia aprovada na Ata n.º I do presente procedimento, conforme Ficha 

Individual de Entrevista de Seleção, que consta no anexo II da Ata n.º1. 

 



 

 
 

 O Júri realizou a Entrevista Profissional de Seleção à candidata Ana Rita Almeida 

Mendes, tendo a candidata sido admitida com 17,60 valores, conforme Ficha Individual 

de EPS; 

 O Júri realizou a Entrevista Profissional de Seleção à candidata Andreia Alexandra 

Mesquita Chaves, tendo a candidata sido admitida com 14,40 valores, conforme Ficha 

Individual de EPS; 

 O Júri realizou a Entrevista Profissional de Seleção à candidata Daniela Filipa Pires 

Carvalho, tendo a candidata sido admitida com 19,20 valores, conforme Ficha Individual 

de EPS. 

 

Deste modo, o resultado da Entrevista Profissional de Seleção consta no Anexo II da presente 

Ata. 

 

3. Classificação Final e Lista Unitária de Ordenação Final dos Candidatos 

 

A classificação final (CF) dos candidatos expressa-se numa escala de 0 a 20 valores, com 

valoração às centésimas em resultado da média aritmética ponderada das classificações 

quantitativas obtidas em cada método de seleção e será efetuada através da seguinte fórmula: 

 

CF = (AC * 70%) + (EPS * 30%)  

Em que: CF = Classificação Final;  

AC = Avaliação Curricular;  

EPS = Entrevista Profissional de Seleção.  

 

A proposta de Lista Unitária de Ordenação Final dos Candidatos consta no Anexo III da presente 

Ata. 

  

4. Audiência de interessados sobre a Lista Unitária de Ordenação Final dos 

Candidatos 

 

O Júri decidiu notificar os candidatos relativamente ao resultado da Avaliação Curricular (Anexo 

I), ao resultado da Entrevista Profissional de Seleção (Anexo II) e a proposta de Lista Unitária de 

Ordenação Final dos Candidatos (Anexo III). 



 

 
 

Será facultado um prazo de dez dias úteis para a audiência de interessados nos termos do nº 1 

do artigo 28º da Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria n.º 

12-A/2021, de 11 de janeiro. 

 

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

Anexo I, II e III, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. 

 

 

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 

 


