[ATA CANDIDATURAS ADMITIDAS #4]
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 Tecnologia (FCT) e a Unidade de I&D CIEBA
– Centro de Investigação e de Estudos em Belas-Artes.

Aos sete dias do mês de julho de 2021, convocado pela sua Coordenadora, reuniu o Júri de
Recrutamento e Seleção do concurso supra identificado, 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) e
Doutora Teresa Desterro (IPT), na qualidade de vogais efetivos, tendo como ponto único da ordem de
trabalhos a apreciação das candidaturas submetidas ao concurso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Findo o prazo de entrega de candidaturas estabelecido no Aviso de abertura do concurso, verificou-se
terem-se

apresentado

a

concurso

32

(trinta

e

dois)

candidatos.

__________________________________________________
Após

a

análise

dos

processos

de

candidatura,

o

júri

deliberou:

___________________________________________
Excluir provisoriamente do concurso os candidatos seguintes e pelas razões a seguir elencadas:
- Michele Dias Augusto (fora do prazo estabelecido, conforme fixado no ponto 1 do Aviso de Abertura);
- Carlos Manuel Monteiro Alves (não apresentação de portfolio conforme o ponto 4.2. do Aviso de
Abertura)
- Germana Lopes de Oliveira Cavalcante (não apresentação de portfolio conforme o ponto 4.2. do Aviso
de Abertura)
- Bruno Bontempo (não apresentação do registo de reconhecimento de grau académico que permita
aferir a conversão das classificações para a escala portuguesa)
- Márcio Carvalho (não apresentação do registo de reconhecimento de grau académico que permita
aferir a conversão das classificações para a escala portuguesa)

- Ana Carolina Pádua Mendes Dias (não apresentação da declaração de compromisso de honra nem do
registo de reconhecimento de grau académico que permita aferir a conversão das classificações para a
escala portuguesa)
- Janna Guichet (não apresentação do registo de reconhecimento de grau académico que permita aferir
a conversão das classificações para a escala portuguesa)
- Noemi Barrios (não apresentação do registo de reconhecimento de grau académico que permita aferir
a conversão das classificações para a escala portuguesa)
- Elaine de Almeida (não apresentação do registo de reconhecimento de grau académico que permita
aferir a conversão das classificações para a escala portuguesa)
Tendo sido admitidas a concurso as seguintes candidaturas, pontuadas provisoriamente de acordo
com o definido no ponto 6 do Aviso de Abertura – Etapa 1 (E1) – cujos critérios se encontram
detalhadamente explanados na respetiva ficha de candidato, em anexo, seriadas por ordem
decrescente e de acordo com as respetivas áreas de candidatura
Área de Candidatura 1 – Arte Multimédia e Desenho:
- Talita Caselato (17,40)
- Hugo Passarinho (17,24)
- João Rosas (16,49)
- Ana Margarida Correia (16,15)
- Ana Gabriela Costa (16,11)
- Diana David (15,99)
- Francisca Sousa (15,73)
- Fernando Brito (15,45)
- Daniela Macedo (15,31)
Área de Candidatura 2 – Ciências da Arte e do Património /Educação Artística :
- Ana Sofia Ré (16,51)
- Maria José Coelho (16,50)
- Carolina Resende (15,37)
- Mariana Sousa (15,21)
Área de Candidatura 4 – Pintura e Escultura:
- Andreia Ferreira (17,09)
- Tiago Costa (16,08)
- Sara Inácio (15,90)
- Letícia Larín (15,66)
- Ana Lúcia Pinto (15,62)
- Alexandre Piçarra (15,38)
- Rita Cêpa (15,10)
- Ticiano Nemer (14,18)

Conforme definido no ponto 6.1, consideram-se provisoriamente excluídas as seguintes candidaturas,
com pontuação inferior a 14 valores na Etapa 1:
- Laurent David (13,22)
- Aline Medeiros (9,16)
Nos termos do previsto pelo Código do Procedimento Administrativo, o júri deliberou proceder à
audiência prévia dos candidatos, sob a forma escrita (através de correio eletrónico), sendo fixado para
tal efeito o prazo de 10 dias úteis. O júri deliberou ainda que, no final do prazo fixado para audiência
dos interessados e, no caso de ausência de qualquer resposta dos mesmos, a lista de seriação de
candidatos se converterá em definitiva.
Assim, findo o prazo fixado de audiência prévia, proceder-se-á ao agendamento das entrevistas para
avaliação da Etapa 2 (E2), conforme o previsto no Aviso de Abertura.

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 membros do Júri.
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