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No dia 7 de julho de 2022, às 15.00 horas, reuniu o júri ad hoc composto 

pelo Professor Doutor Filipe Brito Bastos, que preside, pelo Professor Doutor 

Tiago de Melo Cartaxo, pelo Professor Doutor Francisco Pereira Coutinho e 

pela Professora Doutora Lucila de Almeida, para apreciar as candidaturas à 

Bolsa de Investigação n.º 6/2022, a atribuir para colaboração no centro de 

conhecimento NOVA Green Lab acolhido pelo CEDIS, Centro de I&D sobre 

Direito e Sociedade (UI0714), da NOVA School of Law - Faculdade de Direito 

da Universidade Nova de Lisboa. 

Atempadamente, o Professor Doutor Francisco Pereira Coutinho 

informou o presidente do júri da sua abstenção de participação na 

deliberação em virtude da sua especial proximidade, na qualidade de 

orientador de doutoramento, de um dos candidatos, o Dr. João Diogo. 

O júri começou por verificar que se apresentaram ao concurso as 

seguintes candidaturas: 

Bruno Soares Costa 

João Diogo 

Mariana Viana  

Seguidamente, o júri efetuou uma análise formal do processo, 

verificando que todas as candidaturas cumpriram os requisitos constantes do 

edital do concurso.  

Após a análise dos elementos apresentados pelos/as candidatos/as 

segundo os parâmetros de avaliação previstos no edital do concurso, foi 

admitido o seguinte candidato: 

João Francisco Diogo 

O júri fundamentou a sua decisão nos seguintes critérios de 

ponderação constantes do anúncio concursal: 

 

Nome 
Carta de 

intenções 
(20%) 

Perfil 
académico 

(50%) 

Relevância e 
adequação do 

percurso 
anterior para o 

projeto de 

Total 



  

 

investigação 
(30%) 

Bruno Soares Costa 10 10 15 35 
João Diogo 15 30 15 60 
Mariana Viana  10 10 20 40 

 

 

 

Concluídos os trabalhos perto das 16.00 horas, foi elaborada a presente 

ata em conformidade, a qual será assinada por todos os membros do júri. 

 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________     
(Professor Doutor Filipe Brito Bastos) 

 
 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
(Professor Doutor Tiago de Melo Cartaxo) 

 
 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
(Professor Doutor Francisco Pereira Coutinho) 

 
 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
(Professora Doutora Lucila de Almeida) 




