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

ATA 2 
 
 

1. No âmbito da avaliação dos candidatos ao edital PTDC/DIR-OUT/32353/2017– Investi-

gador Doutorado – Júnior, foram realizadas breves entrevistas, através da plataforma 

Zoom, às candidatas Alessandra Veloso Duarte e Cristina Oliveira. 

 

2. Estiveram online os três membros do júri e a Doutora Ana Moutinho, gestora de inves-

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

 

3. O Presidente do júri, Professor Doutor João Tiago Silveira, agradeceu a cada candidata 

a disponibilidade para os esclarecimentos de aspetos relacionados com a candidatura e 

perguntou especificamente sobre i) a mais-valia da formação académica, competências 

específicas e experiência anterior para o plano de trabalhos previsto, ii) a disponibili-

dade para integrar o projeto LegImpact. Os restantes membros do júri fizeram também 

perguntas sobre o currículo académico, a experiência prévia de investigação, assim 

como a motivação e interesse na área do projeto. 

 

4. Foram esclarecidas dúvidas pontuais das candidatas 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. 

 

5. Não havendo mais aspetos a esclarecer, concluiu-se cada uma das entrevistas com uma 

duração aproximada de 20 minutos. 

 

6. O júri pontuou a entrevista de acordo com a Tabela 1.b). 

Alessandra Veloso Duarte 
Candidata manifestou disponibilidade imediata para integrar o projeto, mas re-
velou algum desconhecimento das suas principais finalidades. 
 
Cristina Oliveira 
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Para além de ter revelado conhecimento do projeto e afirmado ter disponibili-
dade imediata para o integrar, a candidata demonstrou possuir um perfil ade-
quado à função em concurso, em particular por ter desenvolvido trabalho em-
pírico junto de um tribunal durante a preparação da tese de doutoramento. 

 
 

7. Aplicando a ponderação prevista no edital (90% para a Avaliação do Percurso Científico 

e Curricular e 10% para a Entrevista), a lista final seriada é a seguinte: 

Cristina Oliveira: 4,2 pontos 
Alessandra Veloso Duarte: 3,9 pontos 

 
8. O júri deliberou assim oferecer a posição à candidata Cristina Oliveira, cujo percurso 

académico e experiência anterior são manifestamente adequados ao plano de trabalhos 

proposto e à integração na equipa do projeto LegImpact até ao seu término, previsto 

para 31.08.2022. 

 

 
Lisboa, 23 de julho de 2021 
 
 
 

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

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

 

 


