








 

Procedimento concursal comum  concurso de seleção internacional para um lugar de 

Investigador(a) Júnior, para o exercício de atividades de investigação na área científica/disciplinar 

de Ciências da Terra e do Ambiente, em conformidade com o Aviso (extrato) n.º 19997/2021  DR 

nº 206/2021, Série II, de 2021-10-22. 

 
 

 
PARECER 

 
 

Eu, João Paulo Fonseca da Costa Moura, Membro do Júri do procedimento concursal comum 

supracitado, e após análise detalhada dos curricula apresentados pelos candidatos, referentes 

aos últimos 5 anos, tal como previsto no edital, considero que o candidato André Ribeiro da 

Fonseca deverá ocupar o primeiro lugar da lista de seriação.  

 

O candidato André Ribeiro da Fonseca destaca-se Atividade Científica , com 

um número considerável de publicações científicas na área do presente concurso. O candidato 

possui, também, uma formação académica de base e uma experiência profissional alinhadas 

com o plano de trabalhos proposto. 

 

Face ao exposto, sou da opinião que o candidato André Ribeiro da Fonseca apresenta o 

Curriculum vitae mais adequado para ocupar o lugar de Investigador Júnior, para o exercício de 

atividades de investigação na área científica/disciplinar de Ciências da Terra e do Ambiente. 

 

 

Vila Real, 17 de dezembro de 2021 

 

 

 

 

_______________________________ 

João Paulo Fonseca da Costa Moura 

 

 
 



 
 

Procedimento concursal comum  concurso de seleção internacional para um lugar de 

Investigador(a) Júnior, para o exercício de atividades de investigação na área científica/disciplinar 

de Ciências da Terra e do Ambiente, em conformidade com o Aviso (extrato) n.º 19997/2021  DR 

nº 206/2021, Série II, de 2021-10-22. 

 
 

 
PARECER 

 
 

Eu, João Carlos Andrade Santos, Presidente do Júri do procedimento concursal comum 

supracitado, e após análise detalhada dos curricula apresentados pelos candidatos, referentes 

aos últimos 5 anos, tal como previsto no edital, considero que o candidato André Ribeiro da 

Fonseca deverá ocupar o primeiro lugar da lista de seriação. A fundamentação desta escolha 

baseou-se na globalidade do perfil curricular do candidato, que se destaca particularmente no 

Atividade Científica , com um número considerável de publicações científicas na 

área do presente concurso, além de uma formação académica de base e de experiência 

profissional claramente alinhadas com o plano de trabalhos proposto.  

 

Face ao exposto, sou da opinião que o candidato André Ribeiro da Fonseca apresenta o 

Curriculum vitae mais adequado para ocupar o lugar de Investigador Júnior, para o exercício de 

atividades de investigação na área científica/disciplinar de Ciências da Terra e do Ambiente. 

 

 

Vila Real, 17 de dezembro de 2021 

 

 
 



 
 

Procedimento concursal comum  concurso de seleção internacional para um lugar de 

Investigador(a) Júnior, para o exercício de atividades de investigação na área científica/disciplinar 

de Ciências da Terra e do Ambiente, em conformidade com o Aviso (extrato) n.º 19997/2021  DR 

nº 206/2021, Série II, de 2021-10-22. 

 
 

 
PARECER 

 
 

Eu, Pedro Alexandre Mogadouro do Couto, vogal efetivo do Júri do procedimento concursal 

comum supracitado, e após análise detalhada dos curricula apresentados pelos candidatos, 

referentes aos últimos 5 anos, tal como previsto no edital, considero que o candidato André 

Ribeiro da Fonseca deverá ocupar o primeiro lugar da lista de seriação. A fundamentação desta 

escolha baseou-se na globalidade do perfil curricular do candidato, nomeadamente o subcritério 

Atividade Científica .  

 

Face ao exposto, sou da opinião que o candidato André Ribeiro da Fonseca apresenta o 

Curriculum vitae mais adequado para ocupar o lugar de Investigador Júnior, para o exercício de 

atividades de investigação na área científica/disciplinar de Ciências da Terra e do Ambiente. 

 

 

Vila Real, 17 de dezembro de 2021 

 

 
 


