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Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de um 

posto de trabalho na carreira e na categoria de Técnico Superior, do mapa de 

pessoal do Instituto Superior de Agronomia, em regime de contrato de trabalho 

em funções públicas por tempo indeterminado, para o Departamento de Ciências 

e Engenharia de Biossistemas, do Instituto Superior de Agronomia 

 
ATA 3 

Publicado em Diário da República, 2.ª Série, n.º 6, de 9 de janeiro, Aviso (extrato) 

n.º 361/2020 e Bolsa de Emprego Público com o Código: OE202001/0580 

 

Aos treze dias do mês de maio de dois mil e vinte, pelas dez 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, designado por Despacho de13 de 

dezembro de 2019, do Presidente do Instituto Superior de Agronomia, constituído por: 

Presidente: Doutora Teresa de Jesus da Silva Matos Nolasco Crespo, Professora Auxiliar e 

Presidente do Departamento de Ciências e Engenharia de Biossistemas (DCEB); 

Vogais efetivos:  

Doutor Jorge Manuel Rodrigues Ricardo da Silva, Professor Catedrático do DCEB; 

Doutor Vítor Manuel Delgado Alves, Professor Auxiliar do DCEB. 

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, a qual foi aceite por todos os membros 

de Júri: 

i. Apreciação da pronúncia dos candidatos à audiência de interessados; 

ii. Notificação dos candidatos para a Lista Final de admissões, não admissões ao concurso; 

iii. Convocatória para a realização da Prova de Conhecimentos. 

 

1. Assim, e quanto ao primeiro ponto da ordem de trabalhos o Júri notificou os candidatos 

eletronicamente em 17.02.2020, para a realização da audiência de interessados, mas como não 
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obteve a confirmação da receção da notificação por parte do candidato excluído, Filipe Alpoim 

de Sousa Cabral, voltou a realizar a notificação a esse candidato no dia 16.04.2020. 

O candidato excluído entendeu não se pronunciar durante a audiência de interessados, e na 

mediada em que não foram apresentados dados novos, que pudessem alterar o teor da Ata n.º 

2 do júri, foi mantida a deliberação de exclusão do candidato constante da Lista Provisória de 

Candidatos Admitidos e Excluídos, a qual passa a definitiva. 
 

2. Nesta sequência, foi elaborada a Lista Final dos Candidatos Admitidos e Não Admitidos ao 

concurso, que consta como Anexo I a esta ata, a qual será notificada por correio eletrónico. 
 

3. Foi agendada a Prova de Conhecimentos para o dia 22.05.2020, com início pelas 10:00 horas, 

a realizar na Sala 47 do Edifício Principal do ISA, sito na Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Júri encerrou a reunião, pelas onze horas, de que 

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

por todos os membros do júri, vai ser assinada e rubricada. 

O Júri: 

A Presidente 

 

____________________________________________ 

(Doutora Teresa de Jesus da Silva Matos Nolasco Crespo) 
 

1.º Vogal Efetivo 

 

 

______________________________________________ 

(Doutor Jorge Manuel Rodrigues Ricardo da Silva) 
 

2.º Vogal Efetivo 

 

______________________________________________ 

(Doutor Vítor Manuel Delgado Alves) 

Anexo I – Lista Final dos Candidatos admitidos e não admitidos 


