
 

 

 

 

 

 

 

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 4- Conclusão do processo de seleção do concurso 

 

No dia nove do mês de maio de 2022, pelas 14 horas, 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. Conclusão do processo de seleção dos candidatos ao concurso para a bolsa de 

doutoramento identificada em epígrafe 

 

 

 

1. Conclusão do processo de seleção dos candidatos ao concurso para a bolsa de 

doutoramento identificada em epígrafe 

Em 14 de abril de 2022, os candidatos foram notificados dos resultados provisórios do concurso e 

informados sobre o direito de audiência prévia de interessados, caso desejem pronunciar-se, nos 

termos dos artigos 121º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, num período de 

10 dias úteis, conforme indicado no Edital do Concurso. Foi solicitado o envio por correio 

eletrónico de confirmação de receção.  

Dos candidatos a concurso, todos os candidatos, com exceção da candidata Andreia Chaves, 

confirmaram a boa receção da notificação. As candidatas Sara Simões, Inês Silva e Márcia Figueira 

declararam estar de acordo com a decisão do painel de avaliação. Dois candidatos apresentaram 

pronúncias em sede de audiência prévia de interessados. Seguem as pronúncias apresentadas em 

sede de audiência prévia e o respetivo tratamento procedimental.  

– O candidato Ricardo Manuel Reis Mata colocou a 15 de abril de 2022, por correio eletrónico 

para leaf@isa.ulisboa.pt e para a Coordenadora do painel Prof.ª Wanda Viegas 

(wandaviegas@isa.ulisboa.pt), algumas questões e apresentou alguns comentários sobre os 

resultados provisórios, nomeadamente sobre a entrevista. O pedido de esclarecimentos foi 

atendido pelo Painel de Avaliação, cujos membros em epígrafe se reuniram a 19 de maio de 2022 

e elaboraram um texto enviado ao candidato, visando esclarecer as questões colocadas. O 

candidato fez ainda notar que havia um erro no seu nome na Ata 3, motivo pelo qual se procedeu 

à elaboração da Adenda à Ata N.º3. Onde se lê “Ricardo Manuel Reis Mata Pedro” deve ler-se 

“Ricardo Manuel Reis Mata”. O Painel de Avaliação deliberou enviar a adenda à Ata N.º 3 a todos 

os candidatos aquando da notificação dos resultados finais do concurso. No dia 21 de abril de 

2022, o candidato Ricardo Mata agradeceu, por correio eletrónico para leaf@isa.ulisboa.pt e 

wandaviegas@isa.ulisboa.pt, os esclarecimentos enviados e declarou expressamente que 

prescindia do direito de apresentação de alegações. 



 

 

 

 

 

- O candidato Behnam Fayyaz Shahandashty, através de email dirigido a leaf@isa.ulisboa.pt, no 

dia 15 de abril de 2022, fez notar que discordava da sua não admissão a concurso, uma vez que é 

detentor de um mestrado em Engenharia Química-Ambiente. O painel de avaliação foi informado 

via e-mail e a decisão quanto à sua não-admissibilidade foi mantida, uma vez que o candidato não 

apresentou a maioria dos documentos exigidos a concurso e devidamente listados nos pontos 4.1 

e 4.2 do Edital. O candidato foi informado por correio eletrónico no dia 26 de abril de 2022. O 

candidato não respondeu à mensagem enviado e, perante a ausência de resposta, foi considerado 

que o candidato Behnam Fayyaz Shahandashty prescindia do direito de apresentação de 

alegações.  

Assim, o Painel de avaliação deliberou: 

1- Atribuir a bolsa do presente concurso à seguinte candidata: 

• Márcia Alexandra Rodrigues Figueira  

 

2- Publicar a lista final de seriação dos candidatos (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, o Painel de avaliação reserva-se o direito 

de 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 que vai assinada pelos membros do painel de avaliação. 

 

 

Lisboa, 9 de maio 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) 




