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ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE 

INVESTIGAÇÃO PÓS-DOUTORAL 

 

 

ATA N.º 4 – Ata de conclusão do processo de seleção do concurso 

 

 

Bolsa de investigação pós-doutoral (BIPD) para realização de atividades de I&D por titulares do 

grau de Doutor no âmbito do projeto “CleanLabel+ com a referência 46080, a decorrer no Centro 

de Investigação LEAF – Linking Landscape, Environment, Agriculture and Food, do Instituto 

Superior de Agronomia, , aprovado no âmbito do concurso 14/SI/2019 - I&DT Empresarial 

(Programas Mobilizadores) promovido pelo P2020 e financiado através do Programa Operacional 

Competitividade e Internacionalização e ao Programa Operacional Regional de Lisboa, apoiada 

pelo FEDER. 

 

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de 2022, pelas nove horas, reuniu via Zoom 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.  

 Isabel Maria Nunes de Sousa (Vogal) – Prof. Associada com Agregação do Instituto 

Superior de Agronomia.  

 Catarina Prista (Vogal) – Prof. Auxiliar 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 21 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 Sheyma Khemiri. 

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. 

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, 27 de outubro de 2022 

 

 

 

 

 

Prof. Doutora Anabela Raymundo 

 

 

 

 

 

Prof. Doutora Isabel Sousa 

 

 

 

 

 

Prof. Doutora Catarina Prista 

 


