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ATA N.º 4- Avaliação das candidaturas (fase 2) e  

elaboração da lista provisória de ordenação dos candidatos 

referente ao 
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 

Aos 22 dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um pelas 9:30 horas reuniu presencialmente 

o júri do concurso identificado em epígrafe. Estiveram presentes os seguintes membros do júri:  

• 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) 

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 (fase 2): 

1.1. Avaliação individual das candidaturas aprovadas em mérito absoluto;  

1.2. Elaboração da lista provisória de ordenação. 

2. Resultados 

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

abertura do presente concurso, serão notificados os candidatos dos resultados provisórios e do 

direito de audiência prévia. 

1. Avaliação das candidaturas recebidas 

O procedimento de avaliação das candidaturas é tramitado em duas fases. Esta segunda fase de 

avaliação (fase 2) compreende: 

ivomiranda
Carimbo
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1.1. Avaliação individual das candidaturas aprovadas em mérito absoluto;  

1.2. Elaboração da lista provisória de ordenação. 

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. Avaliação das candidaturas aprovadas em mérito absoluto 

As sessões de apresentação das 3 candidatas convidadas para realizar as mesmas (Alexandra 

Carvalho, Inês Leitão e Joana Costa) decorreram, conforme previsto, no dia 19 de outubro de 

2021 através da plataforma digital zoom. Iniciaram por ordem alfabética pelas 15:00 e tiveram 

uma duração aproximada de 30 minutos cada uma.   

Após a realização destas sessões cada membro do júri procedeu à análise individual das 5 

candidaturas dos candidatos aprovados em mérito absoluto (Alexandra Carvalho, Danyelle Mota, 

Inês Leitão, Jelena Milivonic e Joana Costa) e à elaboração do documento escrito (Anexo I desta 

ata) em que foram incluídas as classificações atribuídas a cada candidato, a justificação do voto e 

a ordenação dos candidatos.  

 
1.2. Elaboração da lista provisória de ordenação 
 

Após a análise individual das candidaturas os membros do júri realizaram as votações destinadas 

a determinar a seriação dos candidatos. Os(as) candidatos(as) são ordenados através da aplicação 

do método de votação sucessiva constante do n.º 3 e seguintes do artigo 20º do Regulamento 

Geral de Concursos da ULisboa, publicado pelo Despacho n.º 2307/2015, a 5 de março. Em cada 

uma das votações, considerando os votos individuais dos membros do júri (Anexo I desta ata), 

foram seriados numa primeira avaliação, para o 1º, 2º, 3º, 4º e 5º lugar. Resultando de cinco 

votações pelos três membros do júri, a seguinte lista provisória de ordenação dos candidatos 

aprovados em mérito absoluto: 

 

Ordenação Candidato 

1 Joana Costa  
2 Alexandra Carvalho 
3 Inês Leitão 
4 Danyelle Mota  
5 Jelena Milinovic 
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3. Resultados 

 

O painel de avaliação deliberou: 

• solicitar a afixação da lista de candidatos(as) admitidos e excluídos bem como a lista de 

ordenação provisória, nas instalações sitas em Instituto Superior de Agronomia, Tapada 

da Ajuda 1349-017 Lisboa, e a publicitação na página eletrónica do Instituto Superior de 

Agronomia;  

• proceder à comunicação da lista provisória dos resultados da avaliação e notificação aos 

candidatos (por e-mail com recibo de entrega da notificação), sendo que após 

comunicação da lista provisória dos resultados da avaliação, os candidatos dispõem de 

um período de 10 dias úteis para, querendo, se pronunciarem em sede de audiência 

prévia de interessados, nos termos dos artigos 121º e seguintes do Código do 

Procedimento Administrativo, sendo requerido aos candidatos que se nada tiverem a 

alegar que declarem expressamente, e por escrito, o afastamento do prazo para a 

audiência de interessados; 

• propor a homologação ao Sr. Presidente do ISA da lista final dos resultados da avaliação;  
 

• propor contratação da candidata classificada em 1º lugar. 

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 painel de 

avaliação. 

 

Lisboa, 22 de outubro de 2021 

 
______________________________ 

Isabel Maria Nunes de Sousa, Coordenadora do LEAF 
Professora Associada com Agregação do ISA 

(Presidente) 
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______________________________ 
David Paulo Fangueiro 

Professor Auxiliar do ISA 
(Vogal) 

 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Luís Filipe Sanches Goulão 

Professor Auxiliar do ISA  

(Vogal) 
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