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1 – Correção das ponderações dos critérios de avaliação constantes na ata n.º1 

 

Foi detetado um lapso na ata n.1, onde foram mencionadas ponderações nos critérios B e C distintas das 

enunciadas no Edital do presente concurso. Assim, quando na ata n.º 1 se referiu uma ponderação de 15% 

para cada um dos critérios B e C, deveria ter sido mencionado, uma ponderação de 20% para o Critério B e 

uma ponderação de 10% para o Critério C, de acordo com o Edital. Esta correção está incorporada na 

presente ata e é atendida aquando a classificação dos/as candidatos/as. 

 

 

2 – Análise das candidaturas e admissão dos/as candidatos/as 

 

Foram recebidas as candidaturas de: 

 

Bruno Bastos Vieira de Melo 

Joana da Silva Pinto 

Muhammad Tasawar Abbas Zaidi 

Teresa Armanda Alves Ribeirinha 

Uaiana e Silva Prates 

Yasmine Hamdi Loza 

 

 

Da análise efetuada, verificou-se que dos/as seis candidatos/as, três não cumprem os requisitos de 

admissão. O candidato Muhammad Tawasar Abbas Zaidi e a candidata Teresa Armanda Alves Ribeirinha 

ficaram excluídos por não possuírem doutoramento. O candidato Bruno Bastos Vieira de Melo ficou 

excluído do concurso por não possuir Doutoramento há menos de 3 anos, conforme mencionado na alínea 

a) do nº 2 do Edital de abertura de concurso, com referência ESE_inED_BIPD_2022_02.  

Local da reunião Videoconferência 

Júri 
Presidente: Maria Manuela Pires Sanches Fernandes Ferreira 

Vogais: Sílvia Araújo de Barros; João Paulo Ferreira Delgado 

Ordem de trabalhos 

1 – Correção das ponderações dos critérios de avaliação constantes na ata 

n.º1 

2- Análise das candidaturas e admissão dos/as candidatos/as 

2 – Classificação dos/as candidatos/as atendendo aos critérios A e B 
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Foram assim admitidas a concurso e classificadas as candidatas Joana da Silva Pinto, Uaiana e Silva 

Prates e Yasmine Hamdi Loza. 

 

2 – Classificação das candidatas atendendo aos critérios A e B 

 

Os elementos do júri pontuaram os critérios A e B, de acordo com o presente no Edital de abertura do 

concurso e os critérios detalhados na Ata n. º1. 

O Quadro I apresenta as classificações provisórias das candidatas, segundo os critérios em avaliação e o 

valor total. 
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Quadro I – Classificações Provisórias e Valor Total Obtido 

Candidato/a 

Critério A - Avaliação do Curriculum Vitae e adequação do perfil do/a 
candidato/a ao posto, com valoração de 0 a 20 pontos (ponderação 70%) 

Total 
Critério A 

Critério B – Carta de motivação, com 
valoração de 0 a 20 (ponderação 20%) 

Total 
Critério B 

Total 
Critério A+B 

Subcritério 
A1 

Percurso 
Académico 
(ponderaçã

o 30%) 

Subcritério A2 - Currículo Pessoal (ponderação 70%) Clareza com que o/a 
candidato/a identifica os 

motivos subjacentes à sua 
candidatura e as 

competências com que pensa 
poder contribuir para as 

atividades de investigação, do 
inED (ponderação 10%) 

Proposta de 
Projeto de 

investigação 
(ponderação 

90%) 

         
Doutoramen
to em 
Ciências da 
Educação e 
áreas afins  

Atividade 
científica na 
área das 
Ciências da 
Educação ou 
áreas 
associadas 
(experiência na 
publicação de 
artigos, 
comunicações, 
participação/co
ordenação de 
projetos, etc.) – 
até 6 valores 

Domínio de 
metodologias 
de 
investigação 
qualitativas – 
recolha, 
preparação, 
tratamento e 
análise de 
dados 
qualitativos – 
até 6valores 

Proficiência 
comprovada 
na língua 
inglesa – até 
4 valores  

Outras 
atividades de 

relevo que 
indiciem a 

experiência e 
proatividade 

do/a 
candidato/a - 
até 4 valores 

Joana da Silva 
Pinto 

20 3 2.5 2.5 4 14.4 13 14 13.9 12.86 

Uaiana e Silva 
Prates 

20 4 3 1 2 13 13.5 13.5 13.5 11.80 

Yasmine Hamdi 
Loza 

20 3 5 4 0 14.4 0 0 0 10.08 
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Da análise efetuada verificou-se que a candidata Yasmine Hamdi Loza não apresentou dados que 

permitissem a classificação do Critério B – Carta de Motivação, ficando, por isso excluída do concurso (de 

acordo com o Ponto 8, alínea b do Edital – valoração inferior a 9.5 numa das componentes em avaliação). 

Com a exclusão de quatro dos/as seis candidatos/as que se apresentaram a concurso, ficou decidido 

proceder à audiência prévia dos/as candidatos/as, dando um prazo de 10 (dez) dias úteis para os/as 

mesmos se pronunciarem por via eletrónica.  

Não obstante, as duas candidatas admitidas estão convocadas para entrevista a decorrer no dia 25 de 

janeiro entre as 11:00 e as 11:40, por forma a avaliar o Critério C.  

 

Quadro II – Agendamento da segunda fase de seriação – Entrevista 

Nome da candidata Agendamento de entrevista – 25 de janeiro 2023 

Joana da Silva Pinto 11:00-11:20 

Uaiana e Silva Prates 11:20-11:40 

 

 

Ficou ainda decidido que a progressão no concurso da candidata Uaiana e Silva Prates, está 
condicionada pela apresentação, em sede de entrevista, da declaração de honra, conforme solicitado 
no Edital, alínea 5) do Ponto 10. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi elaborada a presente ata que vai ser 

assinada por todos os membros do Júri. 
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