[ATA REUNIÃO DO PAINEL DE AVALIAÇÃO #3]
Concurso Atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento ao abrigo do Protocolo de Colaboração para
Financiamento do Plano Plurianual de Bolsas de Investigação para Estudantes de Doutoramento, celebrado entre
a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e a Unidade de I&D CIEBA – Centro de Investigação e de Estudos
em Belas-Artes.
Aos dois dias do mês de junho de 2021, convocado pela sua Coordenadora, reuniu o Júri de Recrutamento e
Seleção do concurso supra identificado, com a presença de todos os membros - Vogais Efetivos e Vogais
Suplentes - composto por Doutora Teresa Isabel Matos Pereira (ESE/IPL), que presidiu a reunião enquanto
coordenadora do painel, Doutora Margarida Penetra Prieto (ULHT), Doutora Marta Maria Lopes Cordeiro
(ESTC/IPL), Doutor Luis Herberto (Dep. Artes/UBI), Doutora Teresa Desterro (IPT), na qualidade de vogais efetivos,
Doutor José Vicente (Dep. Artes/UBI) e Doutor Luis Afonso (Escola de Artes/UE), na qualidade de vogais
suplentes, com a seguinte ordem de trabalhos:
1 - Definição de uma metodologia de trabalho
2 - Calendarização
3 - Declaração de Incompatibilidades
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Foi definida a metodologia de trabalho a adotar pelo painel ficando decidido que todos os elementos
(efetivos e suplentes) procedem à avaliação das candidaturas dado o volume de trabalho referente ao
elevado número de processos. Neste sentido, foi decidido que cada candidatura será analisada pelo
menos por três elementos do painel tendo sido feita uma distribuição aleatória dos processos pelos sete
avaliadores. A classificação final de cada candidatura resultará da média aritmética das classificações
atribuídas por cada avaliador. Os casos que suscitarem dúvidas serão reavaliados e discutidos por todos
os membros do painel. _________________________
2. Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos ficou definida a data de sete de julho para conclusão da
primeira etapa de avaliação que culmina na ordenação dos candidatos por cada área de candidatura.
____________________________________________________________
3. Quanto ao ponto três não foram apresentadas quaisquer reservas ou situações de incompatibilidade por
parte dos membros do painel. __________________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, dela se lavrando a presente ata, a qual, após lida e
aprovada, vai ser assinada por todos os presentes.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A Coordenadora

A Vogal Efetiva

Assinado por : TERESA ISABEL MATOS PEREIRA
Num. de Identificação: 10389394
Data:
2021.07.07 13:23:58+01'00'
________________________________

Assinado por : Margarida Penetra Prieto
Num. de Identificação: BI10812232
Data:
2021.07.07 14:32:47 +0100
________________________________

(Prof. Doutora Teresa Isabel Matos Pereira)

(Prof. Doutora Margarida Penetra Prieto)

A Vogal Efetiva

O Vogal Efetivo

________________________________

Assinado por : LUÍS HERBERTO DE AVELAR
BORGES FERREIRA NUNES
Num. de Identificação: 07458591
________________________________
Data:
2021.07.07 16:21:20 +0100

(Prof. Doutora Marta Maria Lopes Cordeiro)

(Prof. Doutor Luis Herberto)

A Vogal Efetiva
de forma digital por Maria
Maria Teresa Ribeiro Assinado
Teresa Ribeiro Pereira Desterro
Dados: 2021.07.07 15:12:21 +01'00'
Pereira Desterro
________________________________

(Prof. Doutora Teresa Desterro)

O Vogal Suplente

Assinado por : JOSÉ MANUEL ANDRADE NUNES
VICENTE
Num. de Identificação: BI109606302
________________________________
Data:
2021.07.06 17:12:29 +0100

(Prof. Doutor José Vicente)

O Vogal Suplente
Assinado por : LUÍS FILIPE SOARES AFONSO
Num. de Identificação: BI113753047
________________________________
Data: 2021.07.07 15:55:55 +0100

(Prof. Doutor Luis Afonso)
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