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Procedimento concursal de seleção internacional para a contratação de 

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, com vista à execução de tarefas no âmbito do Financiamento 

Plurianual de Unidades de I&D 2020-2023 (Componente Programática) atribuído 

ao CEABN/InBIO, com a referência UIDP/50027/2020, aprovado e financiado pelo 

Orçamento de Estado, através da FCT, I.P. - Ref.ª ISA n.º 10/2021/UIDP/50027/2020 

 

Aos 29 dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, pelas 16h 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 - Miguel Nuno do Sacramento Monteiro Bugalho, Professor Auxiliar (ISA); 

1º Vogal - Susana Maria Abreu Dias, Professora Auxiliar (ISA;  

2º Vogal - Ana Luísa Brito dos Santos de Sousa Soares, Professora Auxiliar (ISA). 

 

Esta reunião, convocada pelo Presidente do Júri, destinou-se a definir os critérios de avaliação 

do(a)s candidato(a)s. 

 

O Júri deliberou, por unanimidade, o seguinte: 

 

1. Em fase de admissão o Júri decidiu admitir ao procedimento, todo(a)s o(a)s 

candidato(a)s que reúnam os seguintes requisitos: 

 

a) Titulares do grau de Doutor há menos de 5 anos à data do concurso, em ramo de 

conhecimento ou especialidade que abranja as áreas científicas da Engenharia florestal 

bem como aqueles(as) a quem, nos termos do Decreto-Lei n.º 341/2007, de 12 de 

outubro, regulado pela Portaria n.º 227/2017, de 25 de julho, foi reconhecida a totalidade 

dos direitos inerentes à titularidade do grau de Doutor, ou a quem, nos termos do 

Decreto-Lei n.º 66/2018 de 16 de agosto, haja sido concedida equivalência ou 

reconhecimento ao grau de Doutor e sejam ainda detentores(as) de um currículo 

científico e profissional que revele um perfil adequado à atividade a desenvolver. A 

equivalência ou o reconhecimento ou o registo do grau de doutor deverá ser obtido até 

à data do termo do prazo concedido para a celebração do contrato, caso o(a) 

candidato(a) ordenado(a) em lugar elegível tenha obtido o grau de doutor no 

estrangeiro. São requisitos gerais de admissão a concurso os definidos no artigo 17.º da 

LTFP; 

 

b) Tenham instruído a candidatura com todos os documentos de carácter obrigatório, 

indicados no respetivo edital, oportunamente e atempadamente publicado. 

 

2. Serão aprovados em mérito absoluto os(as) candidatos(as) que tenham um 

percurso científico e curricular relevante para a(s) área(s) científica(s) do concurso e 
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tendo em conta a sua adequação aos critérios adicionais de ponderação identificados no 

edital. 

 

O Júri deliberará sobre a aprovação ou rejeição em mérito absoluto, por votação nominal 

justificada onde não são admitidas abstenções. 

Considera-se aprovado(a) em mérito absoluto o(a) candidato(a) que obtenha voto favorável de 

mais de metade dos membros do Júri votantes. 

 

3. A avaliação do percurso científico e curricular incide sobre a relevância, qualidade 

e atualidade: 

 

a) Da produção científica, tecnológica, académica e cultural ou artística dos últimos cinco 

anos, considerada mais relevante pelo(a) candidato(a). 

 

O período de cinco anos a que se refere o número anterior 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. 

 

3.1. A ordenação e seleção dos candidatos será baseada nos seguintes critérios de 

avaliação a que é dado um fator de ponderação de 100% considerando (A): 

 

3.1.1. Publicações científicas, com ênfase nos artigos com revisão por pares (30%): 

 

1. Parâmetro que tem em conta os artigos em revistas científicas, livros, capítulos de livros, 

e em atas de conferências internacionais de que o(a) candidato(a) foi autor(a) ou 

coautor(a), considerando: 

• a sua natureza; 

• o seu impacto; 

• o nível científico/tecnológico e a inovação; 

• a diversidade e a multidisciplinaridade; 

• a colaboração internacional; 

• a importância das contribuições para o avanço do estado atual do conhecimento; 

• a importância dos trabalhos que foram selecionados pelo(a) candidato(a) como mais 

representativos, nomeadamente no que respeita à sua contribuição para o desenvolvimento e 

evolução da área científica para que é aberto o concurso. 

 

3.1.2. Competências científicas e tecnológicas (70%), parâmetro que tem em conta 

o(s)/a(s): 
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a) Conhecimento do sistema de governança em áreas florestais comunitárias (10/70); 

Publicações na temática (4) 

Tese doutoramento 1,5 

Artigos científicos com revisão por pares 2 

Artigos para o grande público 0,5 

Comunicações na temática (3) 

Por convite (1º autor) 1,5 

Comunicações orais em congressos e seminários 1 

Póster 0,5 

Participação em Projectos da temática (3) 

Como membro da equipa 0,5 

Coordenação da equipa nacional num projecto internacional 1 

Coordenação do projecto 1,5 

Pontuação cumulativa com um máximo de 10 valores 

 

b) Experiência em gestão de reuniões técnicas e cientificas, nomeadamente workshops com 

stakeholders nacionais e internacionais (10/70); 

Reuniões (10) 

Organizou e geriu reuniões nacionais com stakeholders 2,5 

Organizou e geriu reuniões científicas nacionais  2,5 

Organizou e geriu reuniões internacionais com stakeholders 2,5 

Organizou e geriu reuniões científicas internacionais 2,5 

Pontuação cumulativa com um máximo de 10 valores 

 

c) Conhecimentos e experiência na identificação de espécies arbóreas e arbustivas (com 

enfase nas exóticas invasoras) e na exploração de produtos florestais não lenhosos 

(PFNL) (10/70); 

Conhecimentos e experiência (10) 

Árvores – dar formação/aulas 2 

Árvores – Criar materiais pedagógicos 2 

PFNL – dar formação/aulas 2 

PFNL – Criar materiais pedagógicos 2 

Autor de artigos sobre a temática 2 

Pontuação cumulativa com um máximo de 10 valores 

 

d) Competência e experiência no desenvolvimento e análise de inquéritos em formato 

tradicional e online (10/70); 

Métodos de inquirição e técnicas (questionários, entrevistas, 
focus group, …) 

(10) 

Nunca utilizou os métodos ou técnicas 0 

1 método + 1 técnica 2,5 

1 método + 2 técnica 5 
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2 método + 1 técnica 5 

2 método + 2 técnica 7,5 

3 métodos 10 

Pontuação unitária com um máximo de 10 valores 

 

e) Participação nas diferentes fases de conceção e implementação de projetos de 

investigação (nacionais e/ou estrangeiros) (10/70); 

Fases dos projectos (10) 

Participou em candidatura nacional 1 

Participou em candidatura internacional 1 

Candidatura aprovada nacional 1,5 

Candidatura aprovada internacional 1,5 

Membro da equipa nacional 1 

Membro da equipa internacional 1 

Coordenação da equipa projecto nacional 1,5 

Coordenação da equipa projecto internacional 1,5 

Pontuação cumulativa com um máximo de 10 valores 

 

f) Experiência na transferência de conhecimento para vários públicos-alvo (professores, 

estudantes e sociedade civil) (10/70); 

Transferência de conhecimento (10) 

Artigo em newsletter 2 

Desenvolvimento de guias/brochuras 2 

Comunicações (orais e/ou poster) 2 

Experiência como formador(a) 2 

Acções de divulgação/educaticas (ex. comunicação de ciência, 
educação ambiental, etc.) 

2 

Pontuação cumulativa com um máximo de 10 valores 

 

 

g) Domínio de outras línguas, para além do português e inglês (10/70). 

Nº de línguas faladas e escritas (superior a A1 - Iniciação) (10) 

Só Português ou só Inglês 2 

Português + Inglês 4 

Pt+En+1 6 

Pt+En+2 8 

Pt+En+3 ou mais 10 

Pontuação unitária com um máximo de 10 valores 

 

4. O Júri pode decidir selecionar 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 
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sequência da qual os membros do Júri devem estimular um debate aberto sobre o seu 

conteúdo e caráter inovador (B). 

 

5. O Júri, sempre que entenda necessário, pode solicitar ao(à) candidato(a) a apresentação 

de documentos adicionais comprovativos das declarações do(a) candidato(a), que sejam 

relevantes para a análise, avaliação e classificação da sua candidatura e que comprovem 

o teor dos documentos dos mesmos. 

 

6. Classificação dos(as) candidatos(as): 

 

6.1. Cada membro do Júri atribuiu uma classificação a cada um(a) dos(as) candidatos(as) 

em cada critério de avaliação, numa escala de 1 a 10, procedendo à ordenação dos(as) 

candidatos(as) em função da respetiva classificação final constituída pelo somatório das 

classificações parciais atribuídas em cada critério de avaliação, e tendo em consideração 

a ponderação atribuída a cada parâmetro e atribuída pela fórmula seguinte: 

A=0.30Ai+0.70Aii. O resultado da sessão de apresentação e a pontuação final será 

calculada pela fórmula seguinte: C=0.75A+0.25B. A classificação final de cada candidato 

é dada pela média aritmética das classificações atribuídas pelos membros do Júri. Em 

caso de empate, o Presidente do Júri terá o voto de qualidade. 

 

6.2. Os(as) candidatos(as) são ordenados através da aplicação do método de votação 

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

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

 

6.3. O Júri delibera por maioria absoluta, não sendo permitidas abstenções. 

 

6.4. A classificação final de cada candidato(a) é a que corresponde à sua ordenação 

resultante da aplicação dos métodos referidos. 

 

6.5. Consideram-se não aprovados ao procedimento o(s) candidato(s) que tenha(m) obtido 

uma valoração inferior a 5 valores; 

 

7. Audiência Prévia, após notificados(as), os(as) candidatos(as), estes(as) têm 10 dias úteis 

para se pronunciar(em). No prazo de até 30 dias, contados a partir da data limite para 

a apresentação das candidaturas, serão proferidas as decisões finais do Júri. 

 

Em tudo o mais que não esteja expresso na presente ata, reserva-se o Júri, no direito de poder 

proceder de acordo com a legislação em vigor.  

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Júri encerrou a reunião, pelas 18 horas, de que se 

lavrou a presente ata, escrita em 6 páginas, a qual depois de lida em voz alta e aprovada por 

todos os membros do Júri, vai ser assinada e rubricada. 
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O Júri: 

 

 

_________________________________ 

(Miguel Nuno do Sacramento Monteiro Bugalho) 

Presidente 

 

 

 

_________________________________ 

(Susana Maria Abreu Dias) 

1.º Vogal Efetivo 

 

 

 

________________________________ 

(Ana Luísa Brito dos Santos de Sousa Soares) 

2.º Vogal Efetivo 
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