


















 

 

 

 

PARECER 

 

 

Na qualidade de vogal do júri do procedimento concursal comum  concurso de seleção 

internacional para um lugar de Investigador(a) Júnior, doutorado(a) há menos de 5 (cinco) anos, para 

o exercício de atividades de investigação na área científica/disciplinar de Ciências Veterinárias, em 

conformidade com o Aviso (extrato) n.º 12619/2021  DR nº 130/2021, Série II, de 2021-07-07, 

declaro ser de parecer favorável à classificação do percurso científico e curricular das candidatas 

admitidas, Ana Sofia Pereira Carvalho Soares e Patrícia Alexandra Pacheco Ferreira Barradas, 

constante da ata nº 3, de 21 de dezembro de 2021. 

 

Com as melhores saudações académicas, 

 

 

 

 

Luís Miguel Martins Lucas Cardoso 

Professor associado com agregação 

Departamento de Ciências Veterinárias 

Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

 

Vila Real, 21 de dezembro de 2021







PARECER 

Avaliação do percurso científico e curricular das candidatas Patrícia Alexandra Pacheco Ferreira Barradas e 

Ana Sofia Pereira Carvalho Soares admitidas ao concurso de seleção internacional para um lugar de 

investigador(a) júnior, doutorado(a) há menos de 5 (cinco) anos, para o exercício de atividades de 

investigação na área científica/disciplinar de ciências veterinárias, em conformidade com o aviso (extrato) 

n.º 12619/2021 DR nº 130/2021, série ii, de 2021-07-07

Maria Madalena Vieira Pinto, Professora Auxiliar com Agregação do Departamento de Ciências Veterinárias 

da Universidade de Trás-os-Montes a Alto Douro, vogal efetivo do júri do concurso referido em epígrafe emite 

o seguinte parecer relativo às candidatas Patrícia Alexandra Pacheco Ferreira Barradas e Ana Sofia Pereira 

Carvalho Soares, após análise criteriosa do percurso científico e curricular das candidatas dos últimos 5 anos, 

nomeadamente da avaliação da atividade científica (C1), da Formação académica e/ou científica 

complementar (C2) e das atividades profissionais desenvolvidas (3).

- Atividade científica (C1). A candidata Patrícia Alexandra Pacheco Ferreira Barradas apresenta um número 

relevante de artigos publicados em revistas do Revistas Científicas Internacionais Incluídas no Scientific 

Citation Index e de publicações resultantes de comunicações orais e posters em Congressos, assim como a

participação em 2 projetos. A candidata Ana Sofia Pereira Carvalho Soares apresenta um número relevante de 

publicações resultantes de comunicações orais e posters em congressos, mas um reduzido número de artigos 

publicados em revistas do Revistas Científicas Internacionais Incluídas no Scientific Citation Index. 

Adicionalmente, considerou-se a publicação de um livro e participação em 1 projeto; 

- Formação académica e/ou científica complementar (C2): A candidata Patrícia Alexandra Pacheco Ferreira 

Barradas é detentora de 4 pós-graduações. A candidata Ana Sofia Pereira Carvalho Soares não apresenta pós-

graduações.

- Atividades profissionais desenvolvidas (C3): A candidata Patrícia Alexandra Pacheco Ferreira Barradas 

apresenta uma experiência profissional relevante no âmbito do concurso. A candidata Ana Sofia Pereira 

Carvalho Soares apresenta uma experiência profissional relevante sobretudo em ações de extensão e 

disseminação em escolas e em atividades da UTAD júnior.



Após aplicação dos critérios e ponderações definidos e previamente publicados, voto favoravelmente à 

classificação final das candidatas a qual se discrimina na tabela seguinte.

Avaliação da 
atividade 
científica 

C1 

Formação académica 
e/ou científica 
complementar 

C2 

Atividades 
profissionais 

desenvolvidas
C3 

Classificação 
final

CF
Ana Sofia Pereira 
Carvalho Soares

10,88 0 2 12,88

Patrícia Alexandra 
Pacheco Ferreira 
Barradas

16 2 0,76 18,76

Vila Real, 21 de dezembro de 2021

_________________________________

Maria Madalena Vieira Pinto

(Professora Auxiliar com Agregação do DCV-UTAD)


