
ATA N. 1º - REUNIÃO DO JÚRI PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE INVESTIGAÇÃO NO 
ÂMBITO DA UNIDADE DE INVESTIGAÇÃO EM SISTEMAS AGROALIMENTARES E 
SUSTENTABILIDADE - CISAS 
 

Admissão e Seleção dos Candidatos  

Referência: BI_01_2021_CISAS 

 

Ao primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, pelas catorze horas e trinta 

minutos, o Júri designado pelo edital BI_01_2021_CISAS, constituído pelo Professor Doutor 

Manuel Rui Fernandes Azevedo Alves (Presidente), Professor Doutor Paulo Alexandre da Costa 

Fernandes (Vogal efetivo) e Professora Doutora Maria Alberta Pereira das Neves da Fonseca 

Araújo (Vogal efetivo), reuniu por videoconferência para avaliar a candidatura apresentada e 

admitida ao concurso para atribuição de bolsa de investigação no âmbito da unidade de 

investigação em sistemas agroalimentares e sustentabilidade (CISAS), aplicando para o efeito os 

instrumentos de avaliação definidos no edital BI_01_2021_CISAS. 

No âmbito deste concurso foi rececionada e admitida pelo júri, para análise e seriação, a única 

candidatura recebida:  

1. Alexandre Martins Romão 

Tendo por base a avaliação curricular, conforme os critérios de seleção identificados no 

Edital_Bolsa-BI_01_2021_CISAS, a avaliação efetuada pelo júri foi ponderada de acordo com o 

indicado na tabela abaixo:  

Tabela 1 – Tabela de classificação de acordo com os critérios de avaliação - Edital_Bolsa-

BI_01_2021_CISAS. 

Nome do Candidato Habilitações 
literárias (50 pontos) 

Experiência de 
investigação na área 
do plano de 
trabalhos (50 
pontos) 

Avaliação curricular 
(100 pontos = 20 
valores) 

Alexandre Martins 
Romão 

35 50 85 pontos = 17 
valores 

 

Perante os resultados obtidos, o júri decidiu atribuir, por unanimidade, a bolsa de investigação 

ao único candidato. Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata que será assinada 

pelos elementos do Júri. 

 



 

Professor Doutor Manuel Rui Fernandes Azevedo Alves (Presidente) 

 

_____________________________________________________ 

Professor Doutor Paulo Alexandre da Costa Fernandes (Vogal efetivo) 

 

_____________________________________________________________________________ 

Professora Doutora Maria Alberta Pereira das Neves da Fonseca Araújo (Vogal efetivo) 
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