
CANDIDATURA AO CURSO DE MESTRADO 
EM

ENGENHARIA AGRONÓMICA

ATA Nº 6

Ata relativa ao Edital que procede à abertura do processo de candidatura, 
para o ano letivo 2020/2021 ao curso de 2º ciclo conducente à obtenção do 
grau de Mestre em Engenharia Agronómica, provado pela A3ES, NCE/
19/1900161 e registado na DGES com o Nº de registo R/A – Cr 14/2020, em 
funcionamento na Escola Superior Agrária de Santarém. Lista definitiva dos 
c a n d i d a t o s a d m i t i d o s n a 3 ª f a s e d e 
candidaturas:-----------------------------------------------------

Aos 12 dias do mês de Outubro do ano de dois mil e vinte e dois pelas 
15h00, reuniu-se o júri referente ao supracitado processo, constituído por: 
Prof. Coordenador Manuel Adaixo; Prof. Adjunto Artur Amaral e Prof. Adjunto 
Nuno Barba. Após verificar a não existência de reclamações, o júri por 
unanimidade votou a seguinte lista definitiva de seriação dos 
candidatos:------------------------

1 – Candidatos admitidos ao abrigo das alíneas a) e c) do ponto 2, do Edital 
de candidaturas:---------------------------------------------------------------------------------

Inês Sofia Azevedo Alves da Silva 52
João Rodrigo Ladeiro Pina Filipe 
Caetano 47

Francisco Manuel Menino Pessoa 40

2 - Candidatos admitidos condicionalmente ao abrigo da alínea e), do ponto 2 
do referido Edital. -------------------------------------------------------------------------------

Ricardo Miguel Carmo da Rocha 42
Margarida Almeida Santos do Vale 
Luís 21

Francisco Benevides Araújo 15
Gonçalo Miguel dos Coitos Oliveira 15
Henrique Miguel dos Santos Rebelo 15

3 - Candidato excluído por não cumprir os requisitos previstos na alínea e) do 
ponto 2 do edital das candidaturas. --------------------------------------------------------



Tiago Leite Garcia da Cruz Morais 

Nada mais havendo a deliberar, às 15h30 deu-se por encerrada a reunião, da 
qual foi elaborada esta ata. ------------------------------------------------------------------ 

  ESAS, 12 de Outubro de 
2022

  

  
                                                                                              

                                                                                 Manuel Adaixo

  (Prof. Coordenador)

  


