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Concurso para Atribuição de uma bolsa de Pós-Doutoramento nas áreas de Desenvolvimento 

curricular em sustentabilidade, arte, design, e em Sustentabilidade ambiental em instituições 

de Ensino Superior, Edital Ref. SUSTAINABILITY_UAb_BPD-02 

ATA N.º 1- REUNIÃO DO JÚRI DE AVALIAÇÃO DE CANDIDATURAS 

 

--------Ao vigésimo dia do mês de outubro de 2022, pelas 14h00, reuniu por videoconferência o júri para 

avaliação das candidaturas apresentadas ao concurso para atribuição de uma (1) bolsa de Pós-

Doutoramento, nas áreas de Desenvolvimento curricular em sustentabilidade, arte, design, e em 

Sustentabilidade ambiental em instituições de Ensino Superior, referente ao Edital nº. Sustainability 

UAb_BPD-02, com atividades a desenvolver na Universidade Aberta, em Lisboa, em regime de 

exclusividade, no âmbito do projeto ARDES - Short Learning Program of “Art & Design & Sustainability 

with special focus on environment and climate change”, financiado pelo programa ERASMUS+, e do 

Grupo de Trabalho Campus Sustentável UAb (Despacho Nº 58/R/2021), composto pelos Doutores 

Paula Bacelar Valente da Costa Nicolau (Presidente), Sandra Sofia Ferreira da Silva Caeiro e Ana 

Paula Teixeira Martinho (Vogais).------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Analisaram-se os cinco (5) processos de candidatura, em função dos Requisitos de admissão, 

Documentos de candidatura, e Critérios de avaliação, estabelecidos no Edital N.º 

SUSTAINABILITY_UAb_BPD-02. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Após a análise dos elementos que integram as cinco (5) candidaturas submetidas, foi admitida 

uma (1) candidatura e foram excluídas quatro (4) candidaturas, com base no não cumprimento de 

Requisitos de admissão ou na falta de Documentos de candidatura, estabelecidos no edital, pelo 

(Anexo 1). A candidatura admitida a apreciação foi a de Mahsa Mapar. ---------------------------------------- 

--------Tendo em conta os critérios de avaliação enunciados no edital de abertura do concurso, resultou 

da apreciação do júri a classificação final da candidata Mahsa Mapar, de 18 valores, de acordo com a 

grelha de avaliação em anexo (Anexo 2). -------------------------------------------------------------------------------- 

--------Assim, o júri decidiu que a candidata Mahsa Mapar é aprovada e propôs a sua contratação na 

categoria a que se candidatou. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Concluída a reunião, elaborou-se a presenteata, que depois de lida, foi assinada pelos membros 

do júri. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Prof.ª Doutora Paula Bacelar Valente da Costa Nicolau (Presidente) 

 

 

Prof.ª Doutora Sandra Sofia Ferreira da Silva Caeiro (Vogal) 

 

 

Prof.ª Doutora Ana Paula Teixeira Martinho (Vogal). 
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Anexos à ata nº. 1 da reunião do júri de avaliação de candidaturas à bolsa de Pós-Doutoramento 

na área gestão ambiental e implementação em instituições de Ensino Superior - Edital Nº 

Sustainability UAb_BPD-02, no âmbito do projeto ARDES - Short Learning Program of “Art & 

Design & Sustainability with special focus on environment and climate change”, financiado pelo 

programa ERASMUS+, e do Grupo de Trabalho Campus Sustentável UAb 

 

ANEXO 1  

Lista de Candidatos (Ordem alfabética) 

 
Nome completo do candidato  

 

 
 Situação  

 

Ana Rita Cardoso de Bessa Não admitido 

Haseeb Tufail Moryani Não admitido 

Nikola Karanovic Não admitido 

Mahsa Mapar Admitido 

Maryam Rajaei Sharifabadi Não admitido 

 

 

ANEXO 2  

Grelha de avaliação de candidaturas 

Após a análise da candidatura admitida, face aos critérios de seleção enunciados no anúncio de 

abertura do concurso, a candidata obteve a seguinte classificação (numa escala de 0 a 20 valores).  

 

Nome 

Avaliação processual 

Total (100%) Experiência anterior 

conforme fatores de 

preferência (70%) 

Curriculum 

académico e 

profissional (30%) 

Mahsa Mapar 18 18 18 
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