
 

ATA N.º 2 

Concurso documental internacional para contratação de um(a) doutorado(a), para a categoria de 
investigador auxiliar na área científica de  Sistemas Ambientais e Recursos ou áreas afins, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo  
 
 
No dia 10 de novembro de 2022, pelas 14 horas, reuniu por meio de videoconferência  o júri deste 
concurso, nomeado por despacho do Reitor da Universidade do Algarve de 27 de abril de 2022, com 
a seguinte ordem de trabalhos: 

1 – Verificar os requisitos de admissão a concurso e elaborar a lista de candidatos admitidos e 
excluídos; 

2 – Realizar a avaliação do percurso científico e curricular e elaborar a lista de classificação e 
ordenação final dos candidatos. 

A reunião foi presidida pela Doutora  Doutora Maria João da Anunciação Franco Bebianno. 
 Estiveram presentes os vogais efetivos Doutor Amadeu Mortágua Velho da Maia Soares, 

ProfessorCatedrático da Universidade de Aveiro, Doutora Alice Newton, Professora Associada com 
Agregação da Universidade do Algarve . 

Aberta a sessão e depois de ter cumprimentado e agradecido a colaboração de todos os membros do 
júri, o Presidente lembrou o objetivo da reunião e deu início aos trabalhos. 

Foram rececionadas 6 candidaturas que o júri analisou com vista à verificação dos elementos 
apresentados pelos candidatos, designadamente, a reunião dos requisitos exigidos e a apresentação 
dos documentos essenciais à respetiva admissão ou avaliação: 

- Ana Rita Zarcos Carrasco  
- Caroline da Silva Montes 
- Isabel Maria de Paiva Pinto Mendes 
- Mónica Alexandra Basto de Almeida e Silva 
- Nélia Cristina da Costa Mestre 
- Rita Isabel de Oliveira Soares Branco Domingues 
 
Concluída a análise das candidaturas e verificado o cumprimento dos requisitos de admissão, o júri 
deliberou por unanimidade não admitir as candidatas:   
  
- Caroline da Silva Montes - Por não ter 15 publicações indexadas e ter apenas orientado um mestrado 
concluído e não ter registo de  atividades de gestão. 
- Mónica Alexandra Basto de Almeida e Silva - Por não ter 15 publicações indexadas e não ter h=10 no 
Scopus e nem ter atividades de gestão. 

- Nélia Cristina da Costa Mestre - Por não ter orientado ou co-orientado estudantes de doutoramento 

 
Mais deliberou o júri por unanimidade admitir as demais candidatas a concurso, elaborando a lista 
de candidatos admitidos e excluídos, a qual consta em anexo à presente ata (Anexo I) e da qual faz 
parte integrante.  



 

As candidatas não admitidas serão notificados por e-mail, com recibo de entrega de notificação, para 
se pronunciarem, se assim entenderem, no âmbito do direito de participação dos interessados.  

A lista de candidatos admitidos e não admitidoss converte-se em definitiva caso nenhuma das  
candidatas se pronuncie em sede de audiência de interessados. 

 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Júri deu por terminada a reunião pelas 15 horas, dela se 
lavrando a presente ata que depois de aprovada vai ser assinada por todos os elementos do júri. 

 

A Presidente  

 

 

Doutora Maria João da Anunciação Franco Bebiano 

Professsora Jubilada da Universidade do Algarve 

 

 

Os vogais 

 

 

Doutor Amadeu Mortágua Velho da Maia Soares 

Professor Catedrático da Universidade de Aveiro 

 

 

Doutora Alice Newton 

Professora Associada com Agregação da Universidade do Algarve 
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