
 

 

 

 

 

CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE INVESTIGAÇÃO LEAF 

DOUTORAMENTO INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA  

 

 

Bolsa de Investigação para Doutoramento, nas áreas científicas de Biotecnologia Agrária e 

Alimentar, Agricultura, Silvicultura e Pescas, Ciências da Terra e do Ambiente, subáreas 

Biotecnologia Agrária e Alimentar e Agricultura, Agronomia, Produção e Proteção de Plantas, 

Ambiente e Ciências do Solo, ao abrigo do Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT (RBI), 

do Estatuto do Bolseiro de Investigação (EBI) e do Protocolo de Colaboração para Financiamento 

do Plano Plurianual de Bolsas de Investigação para Estudantes de Doutoramento, celebrado entre 

a FCT e a Unidade de I&D Linking Landscape, Environment, Agriculture and Food - LEAF (FCT 

UID/AGR/04129) sedeada no Instituto Superior de Agronomia - Universidade de Lisboa. 

 

ATA N.º 2 - Ata de avaliação das candidaturas recebidas 

 

Aos vinte e nove dias do mês de março de 2022, pelas 16 horas e 30 minutos, reuniu 

presencialmente o painel de avaliação identificado em epígrafe, constituído por: 

• Maria Wanda Sarujine Viegas, Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa 

(Coordenadora do painel) 

• Maria Manuela Silva Nunes Reis Abreu, Instituto Superior de Agronomia, Universidade de 

Lisboa (Vogal) 

• Maria Dalila Paula Silva Lourenço do Espírito-Santo, Instituto Superior de Agronomia, 

Universidade de Lisboa (Vogal) 

A Coordenadora do painel deu início à reunião apresentando a ordem de trabalhos, a qual foi 

aceite por todos os presentes.  

Ordem de trabalhos: 

1. Assinatura dos Compromissos de Conflito de Interesses 

2. Admissibilidade das candidaturas recebidas 

3. Avaliação das candidaturas consideradas admitidas a concurso  

4. Deliberação sobre a realização de entrevistas  

5. Agendamento das entrevistas, se oportuno. 



 

 

 

 

1. Assinatura dos Compromissos de Conflito de Interesses 

Todos os membros do painel de avaliação assinaram as declarações de Inexistência de CDI 

(Anexo I da presente ata e parte integrante da mesma). 

 

2. Admissibilidade das candidaturas recebidas 

Foram recebidas sete candidaturas: 

• Andreia Alexandra Mesquita Chaves   

• Behnam Fayyaz Shahandashty 

• Inês Sofia Jorge Silva 

• Márcia Alexandra Rodrigues Figueira 

• Ricardo Manuel Reis Mata 

• Saeed Salari 

• Sara Filipa Ramalho Simões 

 

O painel de avaliação procedeu à análise da admissibilidade das candidaturas, nomeadamente a 

avaliação do cumprimento de todos os requisitos definidos no Edital do concurso. 

Após a análise das sete candidaturas anteriormente mencionadas, consideraram-se excluídos os 

seguintes candidatos: 

• Andreia Alexandra Mesquita Chaves com o grau de Mestre em Engenharia Zootécnica – 

Produção Animal, não preenche o primeiro requisito de admissibilidade do candidato 

referido em 4.1.1 Ter grau de mestre, nas áreas de Engenharia Agronómica, Engenharia 

Alimentar ou Engenharia do Ambiente com uma classificação mínima de 14 valores. 

• Behnam Fayyaz Shahandashty por omissão da maioria dos documentos exigidos e 

devidamente listados nos pontos 4.1 e 4.2 do Edital do presente concurso. 

 

3. Avaliação das candidaturas consideradas admitidas a concurso 

O painel procedeu à avaliação das cinco candidaturas consideradas admissíveis a concurso, nos 

termos dos critérios de avaliação e bonificações definidos no aviso de abertura. Para tanto foi 

elaborada a ficha de avaliação de cada candidato (Anexo II da ata) que poderá ser disponibilizada 



 

 

 

 

para consulta uma vez finalizado o processo de avaliação se o candidato o solicitar durante o 

período reservado para a audiência prévia. 

As classificações foram atribuídas numa escala de 0 a 5 em cada um dos critérios de avaliação, 

calculando a média das classificações dos membros do painel de avaliação. A classificação 

documental resulta da soma dos valores ponderados obtidos em cada um dos critérios, tendo 

resultado as seguintes pontuações:  

 

Candidatos 6.1.A 6.1.B 6.1.C 6.1.D 6.1.E 6.1.F Total* 
Inês Sofia Jorge Silva 1,00 4,17 3,67 3,92 3,58 3,50 3,53 

Márcia Alexandra R. 

Figueira 

2,00 4,17 4,33 4,50 4,17 4,17 4,00 

Ricardo Manuel Reis 

Mata 

2,00 4,33 3,67 4,17 3,83 3,83 3,82 

Saeed Salari 

 

3,00 3,67 3,42 3,50 4,08 3,83 3,68 

Sara Filipa Ramalho 

Simões 

4,00 3,67 3,17 3,83 3,50 3,67 3,63 

*Valores ponderados para cada critério de acordo com os pesos estabelecidos no aviso de abertura 

 

4. Deliberação sobre a realização de entrevistas 

De acordo com Aviso de abertura do concurso a avaliação pode incluir duas fases: avaliação 

documental e avaliação da entrevista. A classificação documental terá uma ponderação de 90% e 

a classificação da entrevista de 10% na classificação final.  

Assim, como estabelecido no Aviso, serão convidados para uma entrevista individual os três 

candidatos com classificação mais elevada aprovados em mérito absoluto:  

 

Candidatos Classificação documental 

Márcia Alexandra Rodrigues Figueira 4,00 

Ricardo Manuel Reis Mata 3,82 

Saeed Salari 3,68 

 

Para os candidatos convidados à entrevista individual, o painel de avaliação deliberou, mantendo 

os critérios estabelecidos no Aviso e na ficha de avaliação do candidato, incluir a informação 

correspondente às classificações da entrevista e final na ata 3, em vez de na ficha de cada 

candidato. 



 

 

 

 

5. Agendamento das entrevistas 

O painel de avaliação deliberou, de comum acordo, que as entrevistas decorressem no dia 6 de 

abril de 2022, no Instituto Superior de Agronomia, com 20 minutos de duração, e com o início 

marcado às 14,30 h. Foi determinado que os candidatos seriam convocados através de correio 

eletrónico. 

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, a Coordenadora do Painel deu por encerrada a 

reunião, da qual se registou a presente ata, assinada pelos membros do painel de avaliação. 

 

Lisboa, 29 de março de 2022 

 

 

Maria Wanda Sarujine Viegas 

(coordenadora do painel) 

 

 

 

 

Maria Manuela Silva Nunes Reis Abreu 

(vogal efetivo) 

 

 

 

 

 

Maria Dalila Paula Silva Lourenço do Espírito-Santo 

(vogal efetivo) 

 




