Ata
Procedimento concursal de seleção internacional para a contratação de
doutorado(a) para Projeto de investigação PTDC/SOC-ANT/32676/2017, ao abrigo do
Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela Lei n.º 57/2017 de 19 de julho.

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, pelas 14h30 horas, reuniu o júri do
concurso para recrutamento de um doutorado para o exercício de atividades de investigação no âmbito
do projeto “Governação, transformações políticas e negociação de quotidianos: Portugal 2008-2018”
(Refª PTDC/SOC-ANT/32676/2017), financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. através
de fundos nacionais, no âmbito do Projeto 3599 — Promover a Produção Científica, o Desenvolvimento
Tecnológico e a Inovação.
Estiveram presentes: Doutora Maria Antónia Pedroso de Lima, que presidiu, Doutora Catarina Frois e
Doutora Ana Luisa Micaelo.
A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos:
1. Admissibilidade das candidaturas presente a concurso.
2. Aplicação dos critérios de seleção e lista de ordenação final.
A Presidente deu início à reunião, cumprimentando e agradecendo a participação de todos os elementos
do júri. Passou, de seguida, à discussão e deliberação dos pontos constantes na ordem de trabalhos.
1. Admissibilidade das candidaturas presentes a concurso.
Após análise dos processos, encontrando-se estes corretamente instruídos e reunindo os candidatos os
requisitos gerais e específicos exigidos, delibera o júri, por unanimidade, a admissão de todos candidatos
ao presente processo de recrutamento.
2. Aplicação dos critérios de seleção.
O júri procedeu à análise das candidaturas em obediência aos critérios da avaliação e seriação
constantes no edital.
Após debate, foi coligida a documentação referente à avaliação das candidaturas, subscrita por cada um
dos elementos do júri, anexa à presente ata e que dela faz parte integrante (Anexo I).
Procedeu-se, de seguida, à ordenação dos candidatos, a qual resulta da média das avaliações obtidas
nos diferentes critérios de avaliação.
É o seguinte o resultado da avaliação:
1º lugar: Patrícia Matos
2º lugar: Joana Feio
3º lugar: Rita Sofia Grácio Alberto
4º lugar: Filipa da Mota Alvim de Carvalho
5º lugar: Leandro Eustáquio Gomes
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São aprovados ao método de seleção entrevista os candidatos seriados nos três primeiros lugares,
considerando-se excluídos do concurso os restantes candidatos.
Nos termos do artigo 121º do Código do Procedimento Administrativo, após notificados, os candidatos
têm 10 dias úteis para se pronunciar.
Nada mais havendo a tratar a sessão foi encerrada às 15h30 horas e lavrada a presente ata, que após
aprovação vai ser assinada pela Presidente e restantes membros do júri.

Doutora Maria Antónia Pedroso de Lima
(presidente)

Doutora Catarina Frois

Doutora Ana Luísa Micaelo
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