Concurso para Atribuição de uma Bolsa de Investigação para Doutoramento
Ref. LEAF Sustainability Science PhD Scholarship
Concurso para atribuição de uma bolsa de investigação, adiante designada por Bolsa de
Investigação para Doutoramento, na área das Ciências da Sustentabilidade, ao abrigo do
Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT (RBI) e do Estatuto do Bolseiro de Investigação
(EBI).
A bolsa será financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) ao abrigo 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 (Refª. UI 4129).

ATA N.º 3- Avaliação e lista provisória de ordenação final dos candidatos

Aos 2 dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, pelas 16:30 horas, o painel de avaliação
reuniu online através da plataforma digital Zoom estando presentes os seguintes membros:
•

Maria Wanda Sarujine Viegas, ISA-ULisboa, coordenadora do painel

•

Maria Manuela Silva Nunes Reis Abreu, ISA-ULisboa; LEAF G1

•

Sara Barros Queiroz Amâncio, ISA-ULisboa; LEAF G2

•

Maria Suzana Leitão Ferreira Dias Vicente, ISA-ULisboa; LEAF G3

A coordenadora do painel de avaliação deu início à reunião apresentando a ordem de trabalhos,
a qual foi aceite por todos os membros do painel de avaliação.
Ordem de trabalhos:
1. Avaliação das entrevistas e elaboração da lista provisória de classificação e seriação dos
candidatos
2. Resultados
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Em resultado das deliberações constantes da presente ata e da informação que autorizou a
abertura do presente concurso, serão notificados os candidatos dos resultados provisórios e do
direito de audiência prévia.
1. Avaliação das entrevistas e elaboração da lista provisória de classificação e seriação dos
candidatos
O procedimento é realizado de acordo com o aviso de abertura do concurso publicado no portal
EraCareers a 12 de março de 2021 com a referência: LEAF Sustainability Science PhD Scholarship
e nos termos da Legislação e regulamentação aplicável.
As candidatas convocadas confirmaram por correio eletrónico a comparência à entrevista. Como
previsto, no dia 2 de junho do ano 2021 das 16:30 às 17:15 h foram realizadas as entrevistas por
videoconferência através da plataforma Zoom. Cada entrevista teve uma duração aproximada de
15 minutos e consistiu num diálogo em que as candidatas responderam às questões colocadas
pelos membros do júri incidindo maioritariamente em esclarecimentos sobre o desenvolvimento
do projeto proposto, avaliação dos níveis de conhecimento científico, motivação e percurso
curricular.
A entrevista de cada candidata foi avaliada de 0 a 20 valores por cada membro do painel de
avaliação e a classificação final foi calculada como média aritmética dos valores atribuídos.
As classificações resultantes foram:

Candidatos
Daniela Alexandra Jorge Soares
Madalena Ramos
Maria Helena Ribeiro da Silva Farrall

Classificação entrevista
(CE)
15,75
13,75
17,00

Daniela Alexandra Jorge Soares revelou um bom desempenho em relação às questões colocadas
relativamente às temáticas acima referidas.
Maria Helena Ribeiro da Silva Farrall revelou um elevado desempenho em relação às questões
colocadas relativamente às temáticas acima referidas.
Madalena Ramos revelou um desempenho médio em relação às questões colocadas
relativamente às temáticas acima referidas
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O painel de avaliação calculou de seguida as classificações finais aplicando as ponderações de
70% e 30%, para a classificação documental (CD) e para a entrevista (CE), respetivamente. As
classificações finais resultantes da deliberação do painel de avaliação são apresentadas na
seguinte tabela:

Candidatos
Daniela Alexandra Jorge Soares
Madalena Ramos
Maria Helena Ribeiro da Silva Farrall

Documental
(CD)
11,00
12,85
14,10

Classificação
Entrevista
(CE)
15,75
13,75
17,00

Final
(CDx0,7 + CE x0,3)
12,43
13,12
14,97

O painel de avaliação procedeu à elaboração da lista provisória de classificação e seriação dos
candidatos, por ordem decrescente da classificação final, de todas as candidaturas avaliadas, a
qual se anexa a esta ata (Anexo I).

2. Resultados
O painel de avaliação deliberou proceder à comunicação da lista provisória dos resultados da
avaliação e notificação às candidatas para a audiência prévia, sendo que após comunicação da
lista provisória dos resultados, as candidatas dispõem de um período de 10 dias úteis para,
querendo, se pronunciarem em sede de audiência prévia de interessados, nos termos dos artigos
121º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo.
Em tudo o mais que não esteja expresso na presente ata, reserva-se o painel de avaliação o direito
de proceder de acordo com a legislação em vigor.
Não havendo nenhum outro assunto a tratar, a coordenadora do painel de avaliação deu por
encerrada a reunião, da qual se registou a presente ata que vai assinada pelos membros efetivos
do painel de avaliação.
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Lisboa, 2 de junho de 2021

______________________________
Maria Wanda Sarujine Viegas
(coordenadora do painel)

__________________________
Maria Manuela Silva Nunes Reis Abreu
(vogal efetivo)

__________________________
Sara Barros Queiroz Amâncio
(vogal efetivo)

__________________________
Maria Suzana Leitão Ferreira Dias Vicente
(vogal efetivo)
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