
 

ATA N.º 3 

Concurso documental internacional para contratação de um(a) doutorado(a), de nível inicial, na 
área científica de Sistemas Ambientais e Recursos ou áreas afins, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo (OE202206/0999) 
 
No dia nove de dezembro de 2022, pelas 1100  horas e minutos, reuniu por meio de 
videoconferência  o júri deste concurso, nomeado por despacho do Reitor da Universidade do 
Algarve de 16 de maio de 2022, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1 – Apreciar eventuais alegações apresentadas em sede de audiências dos interessados; 

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 Professora Doutora Maria João da Anunciação Franco Bebianno. 

Estiveram presentes os vogais efetivos, Doutoras Alice Newton e Maria Margarida da Cruz Godinho 
Ribau Teixeira. 

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. 

O júri verificou que nenhum dos candidatos se pronunciou em sede de audiência dos interessados, 
tendo deliberado por unanimidade converter em definitiva a lista de candidatos admitidos e não 
admitidos, a qual consta do Anexo I à presenta ata. 

Em seguida o júri deu início à avaliação do percurso científico e curricular dos candidatos, com base 
nos critérios aprovados na anterior reunião e divulgados no aviso de abertura do procedimento 
concursal, usando o método especificado a seguir: 

Cada membro do júri apresentou um documento escrito com a avaliação do percurso científico e 
curricular de cada candidato, tendo em conta os critérios estabelecidos, que consta do Anexo II à 
presente ata. 

A classificação final foi obtida pela média simples das pontuações de cada um dos elementos do júri, 
conforme Anexo III. 

Por fim, foi elaborada a lista provisória de classificação e ordenação final que constitui o Anexo IV. 

Os Anexos I, II, III e IV fazem parte integrante da ata.  

Os candidatos serão notificados da lista de classificação e ordenação final por e-mail com recibo de 
entrega de notificação, para audiência dos interessados nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo. 

A lista de classificação e ordenação final converte-se em definitiva caso nenhum dos candidatos se 
pronuncie em sede de audiência dos interessados. 

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



 

 

 

A Presidente,  

 

 

(Maria João da Anunciação Franco Bebiano) 

 

 

Os vogais 

 

 

(Alice Newton) 

 

 

(Maria Margarida da Cruz Godinho Ribau Teixeira) 
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ANEXO I 
LISTA DE CANDIDATOS/AS ADMITIDOS/AS E NÃO ADMITIDOS/AS 

 

Nome Admissão/ Não Admissão 

Andressa Vianna Mansur Admitida 

El-Alami Wiam Admitido 

Farid Hamzeh Aghdam Não admitido (i) 

Lara Talavera Madrigal;  Não admitida (ii) 

Nora Elida Cueto Mendoza Não admitida (i) 

Olusola Ashiru Raheemat Não admitido (iiI) 

Sirak Robele Gari Admitido 

(i) por não se encontrar na área em que foi aberto o concurso, 

(ii) por o email ter sido endereçado a um concurso diferente daquele que está em avaliação 
e por não se encontrar na área em que foi aberto o concurso, 

(iii)  por não apresentar o modelo de requerimento exigido nos pontos 22 e 23 do aviso de 
abertura do procedimento concursal. 

 

A Presidente,  

 

 

(Maria João da Anunciação Franco Bebiano) 

 

Os vogais 

 

 

(Alice Newton) 

 

 

(Maria Margarida da Cruz Godinho Ribau Teixeira) 
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ANEXO IV 

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO E ORDENAÇÃO FINAL 
 

Nome Classificação Final 

El-Alami Wiam 5,00 (i) 

Andressa Vianna Mansur 11,17 

Sirak Robele Gari 11,33 

(i) A candidata foi excluída por não ter atingido uma classificação superior a 9,5 pontos 

 

A Presidente,  

 

 

(Maria João da Anunciação Franco Bebiano) 

 

Os vogais 

 

 

(Alice Newton) 

 

 

(Maria Margarida da Cruz Godinho Ribau Teixeira) 
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