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UIDP/04310/2020 – Investigador Doutorado – nível Inicial – 1 

 

ATA 1 

 

1. No âmbito do plano de trabalhos do Centro de Investigação de Direito Público (CIDP) para 

2020–2023, e enquadrado no Financiamento Programático com a referência 

UIDP/04310/2020, financiado por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia, I.P. (FCT), o ICJP – Instituto de Ciências Jurídico-Políticas abriu concurso para a 

contratação de investigador doutorado em regime de contrato de trabalho a termo incerto 

com a duração máxima de seis anos. A contratação será regida pelo disposto no Decreto-Lei 

nº 57/2016, de 29 de agosto, que aprova o Regime Jurídico do Emprego Científico, adiante 

designado abreviadamente por RJEC, na redação que lhe foi dada pela Lei nº 57/2017, de 19 

de julho, pelo Decreto-Regulamentar nº 11-A/2017, de 29 de dezembro e pelo Código do 

Trabalho na sua redação atual. 

 

2. O edital UIDP/04310/2020 – Investigador Doutorado – nível Inicial – 1 foi publicado no portal 

ERA Careers a 16 de setembro de 2020, assim como no website do CIDP/ICJP e num jornal 

de circulação nacional, tendo como data-limite de candidatura 16 de outubro de 2020. 

 

3. Foram recebidas 10 (dez) candidaturas, por ordem alfabética: 

 

▪ Ana Roso 

▪ Arthur Regis 

▪ Debora Simões Pereira 

▪ Fernando Horta Tavares 

▪ Giovanni Vagli 

▪ Karina Fernandes  
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▪ Marianna Leite 

▪ Ricardo Pedro 

▪ Rúben Ramião 

▪ Salar Abassi 

 

4. O júri do concurso tem a seguinte composição: 

Presidente: Professor Doutor Carlos Blanco de Morais 

Vogal: Professor Doutor João Tiago Silveira 

Vogal: Professor Doutor Miguel Assis Raimundo 

 

5. Os membros do júri receberam cópia de toda a documentação enviada pelos candidatos de 

forma a poderem apreciar o cumprimento dos requisitos descritos no ponto 6 do edital e 

proceder à respetiva avaliação curricular.  

 

6. De acordo com o edital, ao concurso podem ser opositores candidatos que a) sejam titulares 

do grau de Doutor em Direito, e detentores de um currículo científico e profissional que re-

vele um perfil adequado à atividade a desenvolver; b) possuam experiência de investigação 

relevante e compatível com a categoria da carreira de investigação científica a que corres-

ponde o nível remuneratório definido; c) possuam experiência de investigação relevante e 

compatível com as necessidades estratégicas e de internacionalização do Centro de Investi-

gação em Direito Público, acolhido no ICJP e na Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa. 

 

7. No que respeita ao cumprimento do requisito da titularidade do grau de Doutor em Direito, 

o júri entendeu não admitir os candidatos Arthur Regis (Doutoramento em Bioética, Univer-

sidade de Brasília, 2017) e Marianna Leite (Doutoramento em Estudos de Desenvolvimento, 

Birkbeck College, University of London, 2014), uma vez que estes candidatos não satisfazem 

esse requisito. 
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8. Aos critérios de avaliação descritos nos pontos 13.2 a), 13.2 b) e 13.2 c) do edital, o júri atri-

buiu, nominalmente, as pontuações expressas na Tabela 1 (em Anexo). O sistema de classi-

ficação dos candidatos foi expresso numa escala de 1,0 a 5,0 pontos para cada critério anali-

sado.  

 

9. De acordo com o edital, o processo de avaliação pode incluir uma entrevista, por uma parte 

dos candidatos a selecionar pelo júri, que se destina à clarificação de aspetos relacionados 

com o plano de trabalhos proposto em resposta ao critério de avaliação definido no ponto 

13.3. Considerando as pontuações obtidas na avaliação do Curriculum vitae e o conteúdo do 

plano de trabalhos apresentado, o júri entendeu convidar os candidatos Ricardo Pedro e Sa-

lar Abassi para uma breve entrevista, via Zoom, a ter lugar no dia 08.01.2021. 

Os restantes candidatos não foram convidados para entrevista uma vez que, não obstante o 

mérito elevado das candidaturas, as pontuações obtidas não alcançaram o nível de muito 

elevada exigência que o edital previa como necessário para o cumprimento das expectativas 

da unidade e preenchimento da posição. As suas pontuações normalizadas ficaram abaixo 

dos 4,0 pontos. 

 

10. Não havendo mais aspetos a tratar, o júri conclui a primeira fase do processo de avaliação, 

conduzida através de tecnologia digital. 

 

Lisboa, 30 de dezembro de 2020 

 

 

Professor Doutor Carlos Blanco de Morais (Presidente) 
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Professor Doutor João Tiago Silveira 

 

 

Professor Doutor Miguel Assis Raimundo 



TABELA 1.
Edital UIDP-04310-2020 – Investigador Doutorado – nível Inicial – 1

CBM JTS MAR CBM JTS MAR CBM JTS MAR

Ana Roso
Doutoramento em Direito, FDUnivCoimbra, 

2018
Regime jurídico do emprego público 3,0 4,3 3,5 2,5 3,0 2,5 3,5 3,0 3,0

Debora Simões 
Pereira

Doutoramento em Direito, Universidade 
Federal do Pará, 2020

Várias temáticas a serem aprofundadas, especialmente dentro do 
contexto de crise pandêmica e democrática

2,5 2,5 2,7 2,0 2,0 2,4 2,5 2,0 2,0

Fernando Horta 
Tavares

Doutoramento em Direito, Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais, 2002

Impacto da pandemia do COVID-19 nas garantias
dos direitos fundamentais expressas nas constituições

4,0 4,3 4,0 4,0 4,3 3,2 4,0 4,3 3,5

Giovanni Vagli
Doutoramento em Direito, Universidade de 

Bolonha, 1999
Os Cidadãos Portadores de Deficiência no Ordenamento Jurídico 

Português
3,0 3,5 3,5 2,5 2,0 2,5 3,5 3,0 3,5

Karina Fernandes 
Doutoramento em Direito, Universidade do 

Vale do Rio dos Sinos, 2019
Cenário da habitação e do ordenamento territorial na cidade de Lisboa 3,0 3,0 2,7 3,5 3,3 3,0 2,5 2,5 2,0

Ricardo Pedro Doutoramento em Direito, FDNOVA, 2015
Estado e Mercado: interseções no âmbito do Direito Administrativo e o 

problema da sua efetividade
4,5 4,8 4,2 4,2 4,5 4,0 4,8 4,5 4,2

Rúben Ramião
Doutoramento em Direito, FDUnivLisboa, 

2018
O Conceito de “Norma de Competência” 3,5 4,0 4,0 3,5 4,0 4,0 3,5 3,5 3,8

Salar Abassi
Doutoramento em Direito, Universidade 

Católica Portuguesa, 2020
Re-conceptualization of the ‘accountability’ of private actors in 

transnational law
4,0 4,8 4,0 4,5 4,5 4,0 3,5 4,0 3,5

CBM - Carlos Blanco de Morais; JTS - João Tiago Silveira; MAR - Miguel Assis Raimundo

O sistema de classificação dos candidatos é expresso numa escala de 1,0 a 5,0 pontos, até à casa decimal, para cada critério analisado, e resulta da aplicação das respetivas ponderações específicas. 
A posição só poderá ser atribuída a candidatos cuja classificação final seja igual ou superior a 4,0 pontos.

5 - Excelente; 4 - Muito Bom; 3 - Bom; 2 - Suficiente; 1 -  Fraco

13 — São critérios de avaliação os constantes do presente número:
13.1. Serão excluídos os candidatos cujas qualificações, currículo e experiência pós-doutoral não se enquadrem no definido nos nºs 1 e 6. 

13.2. A avaliação do Curriculum vitae, com uma ponderação de 70%, incide sobre a relevância e qualidade:
a) Da produção científica e académica dos últimos cinco anos considerada mais relevante pelo candidato e adequada ao projeto a desenvolver, a que é dado um fator de ponderação de 30%; na análise da produção científica é considerada a publicação (artigos, livros, capítulos de livros e outras publicações) e a participação em eventos científicos nacionais e internacionais. 
b) Das atividades de investigação, incluindo a investigação aplicada ou baseada na prática, desenvolvidas nos últimos cinco anos e consideradas de maior impacto pelo candidato e relevantes para o projeto a desenvolver, a que é dado um fator de ponderação de 30%, incluindo a participação em projetos, redes e parcerias internacionais.
c) Das atividades de extensão e de disseminação do conhecimento desenvolvidas nos últimos cinco anos, designadamente no contexto da promoção da cultura e das práticas científicas, consideradas de maior relevância pelo candidato, a que é dado um fator de ponderação de 10%.

13.3. A avaliação do Plano de Trabalhos proposto para o período 2020 – 2023, com uma ponderação de 30%, incide sobre:
a) Adequação das atividades às áreas de investigação estratégica do CIDP em áreas de fronteira do Direito Público;
b) Potencial de internacionalização das atividades, nomeadamente no estabelecimento de parcerias com instituições de investigação estrangeiras no espaço europeu;
c) Interligação das atividades com a formação avançada e potencial para o envolvimento de jovens investigadores.

Curriculum Vitae (enfoque nos últimos cinco anos)

Critério 13.2. [total 70%]

Candidato/a
Critério 13.2.a) Critério 13.2.b) Critério 13.2.c)

[30%] [30%] [10%]Título do Plano de TrabalhosDoutoramento/Universidade/Ano
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UIDP/04310/2020 – Investigador Doutorado – nível Inicial – 1 

 

 

ATA 2 

 

 

1. O júri convidou os candidatos Ricardo Pedro e Salar Abassi para breves entrevistas via Zoom 

que tiveram lugar no dia 08.01.2021, às 10h30 e 11h00, com a presença de todos os mem-

bros do júri, assim como da Doutora Ana Moutinho, responsável pela gestão de ciência no 

CIDP, e que secretariou a reunião. 

 

2. Tal como previsto no edital, a entrevista destinou-se à clarificação de aspetos relacionados 

com o plano de trabalhos proposto pelos candidatos e a sua compatibilidade com as neces-

sidades estratégicas e de internacionalização do Centro de Investigação em Direito Público. 

 

3. A apreciação que o júri fez das exposições dos candidatos foi considerada para efeitos da 

classificação a atribuir no fator "avaliação do plano de trabalhos" referido no ponto 13.3 do 

edital. 

 

4. A classificação final de todos os candidatos resultou da aplicação das ponderações específi-

cas aos critérios de avaliação, tal como definido no edital e expresso na Tabela 2 (em anexo).  

 

5. O sistema de classificação dos candidatos foi expresso numa escala de 1,0 a 5,0 pontos para 

cada critério analisado. De acordo com o ponto 13.5 do edital, a posição só poderá ser atri-

buída a candidatos cuja classificação final seja igual ou superior a 4,0 pontos.  
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6. A lista final seriada dos candidatos elegíveis para a posição é a seguinte: 

 

1º Ricardo Pedro  

2º Salar Abassi 

 

O Doutor Ricardo Pedro (Doutoramento em 2015 pela Universidade Nova de Lisboa), 

apresenta uma produção científica significativa nos últimos cinco anos, maioritariamente 

em português, mas em temas do Direito Administrativo e a União Europeia que justificam o 

seu potencial de internacionalização.  

Autor de cinco livros desde 2016, o mais recente “Fundos Europeus Estruturais e de Investi-

mento e Auxílios públicos: estudos de direito administrativo europeu e nacional”; tem dezas-

seis capítulos de livro e dezassete artigos publicados desde 2015. No último ano fez cerca 

de 20 comunicações científicas. 

Atualmente, é Professor convidado na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lis-

boa e na Universidade Autónoma de Lisboa e investigador na NOVA Compliance Law (Fa-

culdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa) nas áreas da prevenção da corrupção 

em matéria de Contratação Pública e Auxílios Públicos. Tem experiência docente como re-

gente e já orientou 40 dissertações de mestrado. Tem participação em júris académicos de 

mestrado e doutoramento. Manifesta uma ampla experiência em formações, cursos breves 

e pós-graduações. É autor de quatro publicações de material pedagógico. 

Foi membro de equipas de projetos com financiamento competitivo nacional público e pri-

vado. Tem experiência na organização de eventos científicos e integrou júris de prémios 

científicos. Exerceu cargos públicos no XIX Governo Constitucional e representou Portugal 

em comissões internacionais. 

No plano de trabalhos apresentado, com o título “Estado e Mercado: interseções no âmbito 

do Direito Administrativo e o problema da sua efetividade”, propõe centrar a sua investiga-

ção na intervenção pública no mercado e sua efetividade, com destaque para problemas 

teóricos e práticos derivados da figura dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento 



 

3 

 

(FEEI), da regulação e do modo de garantir a sua efetividade e na atividade de intervenção 

pública através do Mercado e sua efetividade, com destaque para a contratação pública, em 

particular, para o tema dos critérios de adjudicação e da sua efetividade.  

Formula compromissos concretos para o período de 2020-2023, no que respeita a publica-

ções, organização de eventos científicos, participação em projetos e redes de investigação 

internacionais, assim como formação avançada, nomeadamente através de protocolos com 

entidades públicas. Propõe ainda a criação de módulos curriculares ou mesmo novos ciclos 

de estudo avançado sobre Direito Administrativo do mercado. 

 

O Doutor Salar Abassi é um jovem investigador com potencial ativo de internacionalização 

e produção científica de qualidade. Doutorado em 2020 (Universidade Católica Portuguesa, 

Suma Cum Laude), apresenta cinco artigos e um capítulo de livro publicados internacional-

mente entre 2017 e 2020, em inglês. Tem ainda um livro em processo de revisão na Routle-

dge, já aceite pelo editor: “Conceptualization of Democracy in International Law-making: A 

New Literature”. 

Atualmente, é membro do Research Center for the Future of Law, Universidade Católica Por-

tuguesa. Tem várias experiências de investigação em universidades estrangeiras, incluindo 

a York University, Canada, e a Ruhr University of Bochum, Germany. Recebeu várias bolsas 

e subsídios para atividades de investigação e é membro de grupos científicos internacio-

nais. Tem experiência docente em Portugal, Canadá, Estados Unidos (Northeastern Univer-

sity) e Irão. O candidato é proficiente no uso da língua inglesa. 

O plano de trabalhos, com o título ”Re-conceptualization of the ‘accountability’ of private 

actors in transnational law”, insere-se na área do Direito Internacional Público e propõe o 

exame das falhas práticas em aparelhos legislativos internacionais e transnacionais, com 

sejam a reconceptualização da responsabilização dos atores privados que exercem poder 

público no âmbito transnacional. Defende que não podemos observar atores transnacio-

nais públicos, privados e híbridos com a mesma lente que usávamos para os monitorizar 

nas estruturas jurídicas e políticas nacionais e defende a “tese de separação" entre planos 
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nacionais e transnacionais no estudo da responsabilização dos atores públicos, privados e 

híbridos. Manifesta interesse no contexto da União Europeia. Propõe ativar as suas redes 

internacionais no âmbito das atividades de investigação e formação avançada do CIDP. 

 

Apesar de o júri reconhecer a qualidade de ambos os candidatos na pontuação que atribuiu, 

o candidato Ricardo Pedro mereceu uma classificação final superior ao candidato Salar 

Abassi no que respeita ao volume de trabalho científico publicado, assim como ao espectro 

de atividades de extensão e de disseminação do conhecimento, nomeadamente a experiên-

cia demonstrada em diferentes contextos tanto académicos como administrativos e políti-

cos.  

 

7. Não havendo mais aspetos a tratar, o júri conclui o processo de avaliação, conduzido através 

de tecnologia digital, e solicita ao CIDP/ICJP a divulgação dos resultados e a notificação de 

todos os candidatos para que decorra o respetivo período de audiência prévia. 

 

Lisboa, 08 de janeiro de 2021 

 

 

Professor Doutor Carlos Blanco de Morais (Presidente) 

 

Professor Doutor João Tiago Silveira 
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Professor Doutor Miguel Assis Raimundo 



TABELA 2.
Edital UIDP-04310-2020 – Investigador Doutorado – nível Inicial – 1

CBM JTS MAR CBM JTS MAR CBM JTS MAR CBM JTS MAR CBM JTS MAR

Ricardo Pedro Doutoramento em Direito, FDNOVA, 2015
Estado e Mercado: interseções no âmbito do Direito Administrativo e o 

problema da sua efetividade
4,50 4,80 4,20 4,20 4,50 4,00 4,80 4,50 4,20 4,80 4,80 4,80 4,5 4,7 4,3 4,5

Salar Abassi
Doutoramento em Direito, Universidade Católica 

Portuguesa, 2020
Re-conceptualization of the ‘accountability’ of private actors in 

transnational law
4,00 4,80 4,00 4,50 4,50 4,00 3,50 4,00 3,50 4,50 4,80 4,80 4,3 4,6 4,2 4,4

Fernando Horta 
Tavares

Doutoramento em Direito, Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais, 2002

Impacto da pandemia do COVID-19 nas garantias
dos direitos fundamentais expressas nas constituições

4,00 4,30 4,00 4,00 4,30 3,20 4,00 4,30 3,50 3,50 3,80 4,00 3,9 4,2 3,7 3,9

Rúben Ramião Doutoramento em Direito, FDUnivLisboa, 2018 O Conceito de “Norma de Competência” 3,50 4,00 4,00 3,50 4,00 4,00 3,50 3,50 3,80 3,50 3,50 4,20 3,5 3,8 4,0 3,8

Ana Roso Doutoramento em Direito, FDUnivCoimbra, 2018 Regime jurídico do emprego público 3,00 4,30 3,50 2,50 3,00 2,50 3,50 3,00 3,00 3,00 4,30 2,50 2,9 3,8 2,9 3,2

Giovanni Vagli
Doutoramento em Direito, Universidade de 

Bolonha, 1999
Os Cidadãos Portadores de Deficiência no Ordenamento Jurídico 

Português
3,00 3,50 3,50 2,50 2,00 2,50 3,50 3,00 3,50 3,00 3,80 2,70 2,9 3,1 3,0 3,0

Karina Fernandes 
Doutoramento em Direito, Universidade do Vale do 

Rio dos Sinos, 2019
Cenário da habitação e do ordenamento territorial na cidade de Lisboa 3,00 3,00 2,70 3,50 3,30 3,00 2,50 2,50 2,00 2,50 3,50 3,00 3,0 3,2 2,8 3,0

Debora Simões 
Pereira

Doutoramento em Direito, Universidade Federal do 
Pará, 2020

Várias temáticas a serem aprofundadas, especialmente dentro do 
contexto de crise pandêmica e democrática

2,50 2,50 2,70 2,00 2,00 2,40 2,50 2,00 2,00 2,00 2,00 1,50 2,2 2,2 2,2 2,2

CBM - Carlos Blanco de Morais; JTS - João Tiago Silveira; MAR - Miguel Assis Raimundo

O sistema de classificação dos candidatos é expresso numa escala de 1,0 a 5,0 pontos, até à casa decimal, para cada critério analisado, e resulta da aplicação das respetivas ponderações específicas. 
A posição só poderá ser atribuída a candidatos cuja classificação final seja igual ou superior a 4,0 pontos.

5 - Excelente; 4 - Muito Bom; 3 - Bom; 2 - Suficiente; 1 -  Fraco

13 — São critérios de avaliação os constantes do presente número:
13.1. Serão excluídos os candidatos cujas qualificações, currículo e experiência pós-doutoral não se enquadrem no definido nos nºs 1 e 6. 

13.2. A avaliação do Curriculum vitae, com uma ponderação de 70%, incide sobre a relevância e qualidade:
a) Da produção científica e académica dos últimos cinco anos considerada mais relevante pelo candidato e adequada ao projeto a desenvolver, a que é dado um fator de ponderação de 30%; na análise da produção científica é considerada a publicação (artigos, livros, capítulos de livros e outras publicações) e a participação em eventos científicos nacionais e internacionais. 
b) Das atividades de investigação, incluindo a investigação aplicada ou baseada na prática, desenvolvidas nos últimos cinco anos e consideradas de maior impacto pelo candidato e relevantes para o projeto a desenvolver, a que é dado um fator de ponderação de 30%, incluindo a participação em projetos, redes e parcerias internacionais.
c) Das atividades de extensão e de disseminação do conhecimento desenvolvidas nos últimos cinco anos, designadamente no contexto da promoção da cultura e das práticas científicas, consideradas de maior relevância pelo candidato, a que é dado um fator de ponderação de 10%.

13.3. A avaliação do Plano de Trabalhos proposto para o período 2020 – 2023, com uma ponderação de 30%, incide sobre:
a) Adequação das atividades às áreas de investigação estratégica do CIDP em áreas de fronteira do Direito Público;
b) Potencial de internacionalização das atividades, nomeadamente no estabelecimento de parcerias com instituições de investigação estrangeiras no espaço europeu;
c) Interligação das atividades com a formação avançada e potencial para o envolvimento de jovens investigadores.

Total/Membro do Júri Pontuação 
finalDoutoramento/Universidade/Ano

Curriculum Vitae (enfoque nos últimos cinco anos) Plano de Trabalhos

Critério 13.2. [total 70%]
Critério 13.3. [30%]

Candidato/a
Critério 13.2.a) Critério 13.2.b) Critério 13.2.c)

[30%] [30%] [10%]Título do Plano de Trabalhos


