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ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE 

INVESTIGAÇÃO POR MESTRES INSCRITOS EM CURSOS NÃO CONFERENTES DE GRAU 

ACADÉMICO 

 

 

ATA N.º 4 - Conclusão do processo de seleção do concurso 

 

Bolsa de Investigação destinada a Atividades de I&D a realizar por Mestres inscritos em cursos não 

conferentes de grau académico (BI) no âmbito do projeto PT-INNOVATION-0013, DoMAR - 

Development of Microalgae Advanced Resources, Aviso#1 - Desenvolvimento de Negócios, 

Inovação e PMEs; Biotecnologia Azul, a decorrer no LEAF, do Instituto Superior de Agronomia, 

financiado por Blue Growth Programme (EEA Grants). 

 

Aos doze dias do mês de outubro de 2022, pelas 11h00, reuniu presencialmente o painel de 

avaliação identificado em epígrafe, constituído por: 

 Anabela Cristina Silva Naret Moreira Raymundo (Presidente do júri) – Prof. Associada com 

Agregação do Instituto Superior de Agronomia.  

 Maria Cristiana Henriques Nunes (Vogal) – Investigadora Auxiliar Convidada do Instituto 

Superior de Agronomia.  

 Joana Patrícia Araújo Ferreira (Vogal) – Investigadora Júnior do Instituto Superior de 

Agronomia. 

 

Todos os membros do júri estiveram presentes.  

A presidente do júri deu início à reunião apresentando a ordem de trabalhos, a qual foi aceite por 

todos os presentes.  

Ordem de trabalhos: 

1. Conclusão do processo de seleção do concurso para a bolsa de investigação identificada 

em epígrafe. 

1. Conclusão do processo de seleção do concurso para a bolsa de investigação identificada em 

epígrafe 

 

A notificação dos candidatos face à proposta de resultados do concurso e informando do direito 

de audiência prévia dos interessados, num período de 10 dias úteis, foi realizada a 06 de outubro 

de 2022 por correio eletrónico. Foi solicitado aos candidatos que confirmassem a receção da 

notificação, bem como a sua concordância com a decisão do Painel de Avaliação. Todos os 

candidatos responderam à mensagem, confirmando a sua receção e concordância com a decisão 

do Painel de Avaliação. 
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Assim, o painel de avaliação reuniu e deliberou: 

 

1. Atribuir a bolsa do presente concurso à candidata Madalena Grácio. 

2. Publicar a lista final de seriação do concurso (Anexo I, parte integrante desta Ata) na página 

institucional do ISA e do LEAF. 

3. Notificar os candidatos do resultado final do concurso por correio eletrónico e do direito de 

reclamação e recurso. 

4. Concluir o processo de seleção do concurso identificado em epígrafe. 

 

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 presidente do júri deu por encerrada a reunião, da 

qual se registou a presente ata que vai assinada pelos membros do painel de avaliação. 

 

 

Lisboa, 12 de outubro de 2022 

 

 

 

 

Prof. Doutora Anabela Raymundo 

 

 
 

Doutora Cristiana Nunes 

 

 
 

 

Doutora Joana Ferreira 


