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Ata da 1ª Reunião do Júri de Avaliação  

 

Procedimento concursal com vista à atribuição de uma Bolsa de Investigação para 

Licenciados no âmbito do Concurso 2/SMOS/2021 

 

Ao 12º dia do mês de janeiro do ano de 2022, pelas nove horas, reuniu remotamente o 

Júri de Avaliação do procedimento concursal com vista à atribuição de uma Bolsa de 

Investigação destinada a licenciados, no âmbito das atividades da Direção-Geral do 

Território (DGT) relacionadas com monitorização da ocupação do solo de Portugal 

Continental. 

Estiveram presentes Mário Caetano, na qualidade de presidente do júri, Hugo Costa e 

Pedro Benevides, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Abertura das candidaturas recebidas 

2. Avaliação curricular dos candidatos 

3. Comunicação de resultados 

 

1. Abertura das candidaturas recebidas 

O Júri do Concurso recebeu, no prazo previamente estabelecido, um total de 1 

candidatura ao concurso em epígrafe: 

1. Daniel Moraes 

 

 

2. Avaliação curricular dos candidatos 

Na análise conjunta das candidaturas, foram adotados os critérios definidos no edital deste 

concurso (Aviso nº2/SMOS/2021, em anexo) para seriação dos candidatos. No quadro 

que se segue, sintetizam-se as pontuações atribuídas a cada candidato por critério de 

avaliação e as respetivas classificações finais da avaliação curricular. 
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Nome do Candidato 
Critérios de avaliação Pontuação 

Total (0 a 20) 
Convocatória 

para entrevista A B C D E 

Daniel Moraes 18 20 20 20 20 20 Sim 

 

 
Os critérios de avaliação A a E estão descritos no Aviso e são os seguintes: 
 

A Carta de motivação (10%) 

B Experiência e competências em cartografia de ocupação do solo (20%) 

C Experiência e competências em processamento de imagens de satélite e em classificação de 
grandes volumes de dados (30%) 

D Experiência e competências em programação em R, Python, MatLab ou linguagem afim (20%) 

E Análise espacial em SIG (20%) 

 

3. Comunicação de resultados 

O júri deliberou que a comunicação de resultados aos candidatos, bem como a 

convocatória para entrevista, será realizada através de correio eletrónico.  

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Júri deu por encerrada a sessão após leitura 

e aprovação da presente ata, que está escrita em duas páginas e foi assinada pelos 

membros do Júri. 

 

DGT, 12 de janeiro de 2022 

Os elementos do Júri de Avaliação 

 

  

 

Mário Caetano Hugo Costa Pedro Benevides 
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Ata da 2ª Reunião do Júri de Avaliação  

Procedimento concursal com vista à atribuição de uma Bolsa de Investigação para 

Licenciados no âmbito do Concurso 2/SMOS/2021 

 

Ao 12º dia do mês de janeiro do ano de 2022, pelas dezoito horas, reuniu o Júri de 

Avaliação do procedimento concursal com vista à atribuição de uma Bolsa de Investigação 

destinadas a Licenciados, no âmbito das atividades da DGT relacionadas com 

monitorização da ocupação do solo de Portugal Continental, com a seguinte ordem de 

trabalhos: 

1. Realização de entrevistas 

2. Avaliação das entrevistas  

3. Avaliação final dos candidatos 

4. Comunicação de resultados 

 

As entrevistas aos candidatos a concurso foram agendadas, através de correio eletrónico, 

para o dia 12 de janeiro de 2022.  

As classificações atribuídas pelo júri na entrevista são apresentadas na terceira coluna do 

Quadro I. 

Na avaliação final das candidaturas, foram adotados os critérios definidos no Edital deste 

Concurso (Aviso nº2/SMOS/2021), que determina que a classificação final de cada 

candidato corresponde ao somatório de: 

 40% da classificação obtida na avaliação curricular; 

 60% da classificação obtida durante a entrevista. 
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Da aplicação de tais critérios resultou o preenchimento da quarta coluna do Quadro I, que 

traduz a classificação final do candidato entrevistado.  

 

Quadro I – Avaliação final do candidato entrevistado (concurso 2/SMOS/2021) 

Candidato 
Classificação 

curricular 
Classificação da 

entrevista 
Classificação 

final 
Seriação 

Daniel Moraes 20 19 19 1 

 

Atendendo aos resultados constantes no Quadro I, foi selecionado o seguinte candidato 

para a Bolsa de Investigação do concurso 2/SMOS/2021. 

Candidatos selecionados 

Daniel Moraes 

O júri deliberou que a comunicação de resultados ao candidato será realizada através de 

correio eletrónico. O resultado da avaliação final do candidato será publicado no site da 

DGT (http://www.dgterritorio.pt/). 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Júri deu por encerrada a sessão após leitura 

e aprovação da presente ata, que está escrita em duas páginas e foi assinada pelos 

membros do Júri. 

DGT, 12 de janeiro de 2022 

Os elementos do Júri de Avaliação 

   

  

 

Mário Caetano Hugo Costa Pedro Benevides 
 

 


