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Edital PTDC/DIR-OUT/32353/2017– Investigador Doutorado – Júnior 
 
 

ATA 1 
 
 

1. No âmbito do projeto LegImpact (Referência PTDC/DIR-OUT/32353/2017) foi decidida, 

pelo ICJP, a abertura de um processo de recrutamento internacional de investigador 

doutorado para o exercício de atividades de investigação científica em regime de con-

trato de trabalho a termo incerto. 

 

2. O correspondente edital PTDC/DIR-OUT/32353/2017– Investigador Doutorado – Júnior 

foi publicado no portal ERA Careers a 10 de julho de 2020, com data limite de candida-

tura a 7 de agosto de 2020. 

 

3. Foram recebidas as seguintes três candidaturas: 

- Eduardo Magrani 

- Rita Monteiro Mourão 

- Rúben Ramião 

 
4. Considerando a documentação de candidatura enviada pelos três opositores ao concurso, 

a 11 de setembro de 2020 foram solicitadas breves conversas online a fim de esclarecer 

aspetos relacionados principalmente com o descrito nas alíneas 6.b) a 6.e) do edital, 

as quais tiveram lugar através da plataforma MSTeams no dia 21 de setembro de 2020, 

a partir das 17h00. 

 

5. Estiveram presentes os três membros do júri e a Doutora Ana Moutinho, gestora de 

investigação do CIDP/ICJP, que secretariou e redigiu a presente ata. 

 

6. O Presidente do júri, Professor Doutor João Tiago Silveira, agradeceu a cada candidato 

a disponibilidade para os esclarecimentos e perguntou especificamente sobre i) as suas 

competências na língua inglesa e outras línguas estrangeiras, ii) o domínio dos softwares 

relevantes (designadamente Word, Excel e PowerPoint), iii) a experiência de gestão de 

conteúdos digitais, utilização de plataformas de e-learning, trabalho à distância e/ou 

redes sociais, e iv) disponibilidade para viajar no país e, ocasionalmente, para o estran-

geiro. Os restantes membros do júri fizeram perguntas generalistas sobre a motivação 
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e interesse na área do projeto. A Doutora Ana Moutinho disponibilizou-se para esclare-

cimentos sobre o tipo e duração do contrato de trabalho oferecido no edital. 

 

 

7. Sumário das principais respostas dos candidatos: 

 

Eduardo Magrani 
 
Capaz de comunicar em inglês de forma absolutamente fluente. Tem, inclusivamente, 
artigos escritos em inglês e no seu dia-a-dia como investigador relaciona-se em inglês, 
tendo já coordenado redes internacionais. Reporta também um nível avançado de fran-
cês, intermédio de espanhol e inicial de alemão. 
Conhecimentos e utilização de ferramentas de processamento de texto, folha de cál-
culo, PowerPoint e ferramentas de gestão de dados digitais, tendo inclusivamente forte 
experiência em matéria de preparação de cursos online. 
Disponibilidade para viajar no país e para o estrangeiro. 
 
 
Rita Monteiro Mourão 
 
Conhecimento de línguas referido na candidatura. 
Tem conhecimento de ferramentas de gestão de conteúdos digitais e ferramentas para 
realização de aulas online (ex. Zoom). Coordenou um grupo de jovens investigadores e 
geria o website com back-office Wordpress e a newsletter com Mailchimp. Domínio das 
ferramentas MS Office e experiência em SPSS. 
Disponibilidade para viajar no país e para o estrangeiro. 
 
 
Rúben Ramião 

 
Conhecimentos de ferramentas informáticas do ponto de vista do utilizador. 
Esclareceu que não tem praticado quotidianamente o seu inglês, mas que se sente ca-
paz de utilizar este idioma em termos adequados à concretização do projeto de inves-
tigação. 
Disponibilidade para viajar no país e para o estrangeiro. 
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8. Foram esclarecidas dúvidas pontuais dos candidatos sobre a duração esperada do con-

trato de trabalho, tendo a Doutora Ana Moutinho descrito a tipologia de contrato e a 

sua justificação no âmbito das atividades e duração do projeto de investigação LegIm-

pact financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia.  

 

9. Não havendo mais aspetos a esclarecer, concluíram-se as sessões, que tiveram uma 

duração aproximada de 15 minutos. 

 
Lisboa, 21 de setembro de 2020 
 
 

 
 
Professor Doutor João Tiago Valente Almeida da Silveira (FD/ULisboa) 
(Presidente) 

 
 
Professor Doutor Francisco Maria Gil Fernandes Pereira Coutinho (FD/NOVA) 
 
 
 
 
 
 
 
Professor Doutor Manuel Francisco Magalhães Cabugueira (ULHT) 

 

 


