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1 – Apreciação das reclamações apresentadas pelos/as candidatos/as em sede de audiência 

 

Foram recebidas duas reclamações em sede de audiência: 

 

Bruno Bastos Vieira de Melo 

Yasmine Hamdi Loza 

 

 

Na reclamação, o candidato Bruno Melo apresentou o seu desapontamento face à não admissão a 

concurso, reforçando que o doutoramento foi concluído em fevereiro de 2019. No entanto, mantém-se a 

razão que levou a exclusão, uma vez que o candidato não cumpria à data da candidatura os requisitos de 

admissão, nomeadamente o correspondente à alínea a) do nº 2 do Edital de abertura de concurso, com 

referência ESE_inED_BIPD_2022_03 e ao Artigo 7.º do Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT, I. 

P. 

A Candidata Yasmine Loza apresentou reclamação enviando a carta de motivação, com a proposta de 

projeto. O referido documento agora enviado não foi apresentado na fase exigida em Edital, não 

permitindo aferir uma das componentes em avaliação – Critério B, motivando a exclusão (de acordo com 

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

Neste sentido, o júri decidiu manter a decisão de exclusão dos dois candidatos, comunicada na Ata n.º2 do 

respetivo concurso. 

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. 

 

 

 

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 – Apreciação das reclamações apresentadas pelos/as candidatos/as em 

sede de audiência 
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