
Concurso para atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento CIEBA/FCT

FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL 

CANDIDATO:

Critérios estabelecidos

Critério A 50% 7,95 16,87

Percurso Académico 35% 12 4,20 0,00 0,00

Currículo pessoal 65% 18 11,70

Bonificação por incapacidade 20% 0 0,00

Critério B 20% 3,52

Carta de Motivação 40% 17 6,80

Portfolio 60% 18 10,80

Critério C 30% 5,40

Plano de trabalhos 75% 18 13,50

Contributo CIEBA 25% 18 4,50

ADMISSIBILIDADE (não substitui a consulta do aviso de abertura do concurso):

X

X

X

X

X

X

Alexandre Miguel homem Ramalho Piçarra

Atestado de Incapacidade Multiuso - nos termos do DL nº 202/96 de 23 de outubro - 6.2 Aviso de Abertura (sim = 1 | não = 0)

Portfolio em formato A4, em PDF com orientação horizontal, constituído por um máximo de 20 páginas.

Carta de motivação (máximo de 4.200 caracteres com espaços);

Cópia dos elementos do bilhete de identidade/cartão de cidadão/passaporte; 

Curriculum vitae do candidato em PDF e respetiva hiperligação de acesso de consulta ao CiênciaVitae;

Certificados de habilitação dos graus académicos detidos, especificando a classificação final e, se possível, as classificações obtidas em todas as disciplinas realizadas, ou, 

em alternativa, declaração de honra do candidato em como concluiu o grau de mestre até ao final do prazo de candidatura;
Registo de reconhecimento dos graus académicos atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras e registo da conversão da respetiva classificação final para a 

escala de classificação portuguesa, ou, em alternativa, declaração de honra do candidato em como obteve o reconhecimento do grau estrangeiro equivalente ao de 

mestre até ao final do prazo de candidatura;

Ponderação Classificação Classificação final ponderada

18,00

17,60

15,90

Área de candidatura 4 (1 bolsa): Escultura e Pintura

Declaração designando a Área de Candidatura a que se candidata (ver ponto 5).

Área de candidatura 3 (1 bolsa): Design e Design de Comunicação

Área de candidatura 2 (1 bolsa): Ciências da Arte do Património e Educação Artística

Área de candidatura 1 (1 bolsa): Arte Multimédia e Desenho

X



Concurso para atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento CIEBA/FCT

FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL 

CANDIDATO:

Critérios estabelecidos

Critério A 50% 6,98 15,70

Percurso Académico 35% 12 4,20 0,00 0,00

Currículo pessoal 65% 15 9,75

Bonificação por incapacidade 20% 0 0,00

Critério B 20% 3,40

Carta de Motivação 40% 17 6,80

Portfolio 60% 17 10,20

Critério C 30% 5,33

Plano de trabalhos 75% 18 13,50

Contributo CIEBA 25% 17 4,25

ADMISSIBILIDADE (não substitui a consulta do aviso de abertura do concurso):

1

1

1

1

1

1

Alexandre Piçarra

Atestado de Incapacidade Multiuso - nos termos do DL nº 202/96 de 23 de outubro - 6.2 Aviso de Abertura (sim = 1 | não = 0)

Portfolio em formato A4, em PDF com orientação horizontal, constituído por um máximo de 20 páginas.

Carta de motivação (máximo de 4.200 caracteres com espaços);

Cópia dos elementos do bilhete de identidade/cartão de cidadão/passaporte; 

Curriculum vitae do candidato em PDF e respetiva hiperligação de acesso de consulta ao CiênciaVitae;

Certificados de habilitação dos graus académicos detidos, especificando a classificação final e, se possível, as classificações obtidas em todas as disciplinas realizadas, ou, 

em alternativa, declaração de honra do candidato em como concluiu o grau de mestre até ao final do prazo de candidatura;
Registo de reconhecimento dos graus académicos atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras e registo da conversão da respetiva classificação final para a 

escala de classificação portuguesa, ou, em alternativa, declaração de honra do candidato em como obteve o reconhecimento do grau estrangeiro equivalente ao de 

mestre até ao final do prazo de candidatura;

Ponderação Classificação Classificação final ponderada

17,75

17,00

13,95

Área de candidatura 4 (1 bolsa): Escultura e Pintura

Declaração designando a Área de Candidatura a que se candidata (ver ponto 5).

Área de candidatura 3 (1 bolsa): Design e Design de Comunicação

Área de candidatura 2 (1 bolsa): Ciências da Arte do Património e Educação Artística

Área de candidatura 1 (1 bolsa): Arte Multimédia e Desenho

x



Concurso para atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento CIEBA/FCT

FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL 

CANDIDATO:

Critérios estabelecidos

Critério A 50% 6,00 13,58

Percurso Académico 35% 12 4,20 0,00 0,00

Currículo pessoal 65% 12 7,80

Bonificação por incapacidade 20% 0 0,00

Critério B 20% 3,00

Carta de Motivação 40% 15 6,00

Portfolio 60% 15 9,00

Critério C 30% 4,58

Plano de trabalhos 75% 15 11,25

Contributo CIEBA 25% 16 4,00

ADMISSIBILIDADE (não substitui a consulta do aviso de abertura do concurso):

x

x

x

0

x

x

x

0

Alexandre Piçarra

Atestado de Incapacidade Multiuso - nos termos do DL nº 202/96 de 23 de outubro - 6.2 Aviso de Abertura (sim = 1 | não = 0)

Portfolio em formato A4, em PDF com orientação horizontal, constituído por um máximo de 20 páginas.

Carta de motivação (máximo de 4.200 caracteres com espaços);

Cópia dos elementos do bilhete de identidade/cartão de cidadão/passaporte; 

Curriculum vitae do candidato em PDF e respetiva hiperligação de acesso de consulta ao CiênciaVitae;

Certificados de habilitação dos graus académicos detidos, especificando a classificação final e, se possível, as classificações obtidas em todas as disciplinas realizadas, ou, 

em alternativa, declaração de honra do candidato em como concluiu o grau de mestre até ao final do prazo de candidatura;
Registo de reconhecimento dos graus académicos atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras e registo da conversão da respetiva classificação final para a 

escala de classificação portuguesa, ou, em alternativa, declaração de honra do candidato em como obteve o reconhecimento do grau estrangeiro equivalente ao de 

mestre até ao final do prazo de candidatura;

Ponderação Classificação Classificação final ponderada

15,25

15,00

12,00

Área de candidatura 4 (1 bolsa): Escultura e Pintura

Declaração designando a Área de Candidatura a que se candidata (ver ponto 5).

Área de candidatura 3 (1 bolsa): Design e Design de Comunicação

Área de candidatura 2 (1 bolsa): Ciências da Arte do Património e Educação Artística

Área de candidatura 1 (1 bolsa): Arte Multimédia e Desenho

x



Concurso para atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento CIEBA/FCT

FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL 

CANDIDATO:

Critérios estabelecidos

Critério A 50% 5,95 8,81

Percurso Académico 35% 8 2,80 0,00 0,00

Currículo pessoal 65% 14 9,10

Bonificação por incapacidade 20% 0 0,00

Critério B 20% 2,48

Carta de Motivação 40% 10 4,00

Portfolio 60% 14 8,40

Critério C 30% 0,38

Plano de trabalhos 75% 0 0,00

Contributo CIEBA 25% 5 1,25

ADMISSIBILIDADE (não substitui a consulta do aviso de abertura do concurso):

x

x

x

x

x

x

0

Área de candidatura 3 (1 bolsa): Design e Design de Comunicação

Área de candidatura 2 (1 bolsa): Ciências da Arte do Património e Educação Artística

Área de candidatura 1 (1 bolsa): Arte Multimédia e Desenho

x

Aline Medeiros

Atestado de Incapacidade Multiuso - nos termos do DL nº 202/96 de 23 de outubro - 6.2 Aviso de Abertura (sim = 1 | não = 0)

Portfolio em formato A4, em PDF com orientação horizontal, constituído por um máximo de 20 páginas.

Carta de motivação (máximo de 4.200 caracteres com espaços);

Cópia dos elementos do bilhete de identidade/cartão de cidadão/passaporte; 

Curriculum vitae do candidato em PDF e respetiva hiperligação de acesso de consulta ao CiênciaVitae;

Certificados de habilitação dos graus académicos detidos, especificando a classificação final e, se possível, as classificações obtidas em todas as disciplinas realizadas, ou, 

em alternativa, declaração de honra do candidato em como concluiu o grau de mestre até ao final do prazo de candidatura;
Registo de reconhecimento dos graus académicos atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras e registo da conversão da respetiva classificação final para a 

escala de classificação portuguesa, ou, em alternativa, declaração de honra do candidato em como obteve o reconhecimento do grau estrangeiro equivalente ao de 

mestre até ao final do prazo de candidatura;

Ponderação Classificação Classificação final ponderada

1,25

12,40

11,90

Área de candidatura 4 (1 bolsa): Escultura e Pintura

Declaração designando a Área de Candidatura a que se candidata (ver ponto 5).



Concurso para atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento CIEBA/FCT

FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL 

CANDIDATO:

Critérios estabelecidos

Critério A 50% 6,28 9,04

Percurso Académico 35% 8 2,80 0,00 0,00

Currículo pessoal 65% 15 9,75

Bonificação por incapacidade 20% 0 0,00

Critério B 20% 2,76

Carta de Motivação 40% 12 4,80

Portfolio 60% 15 9,00

Critério C 30% 0,00

Plano de trabalhos 75% 0 0,00

Contributo CIEBA 25% 0 0,00

ADMISSIBILIDADE (não substitui a consulta do aviso de abertura do concurso):

1

1

1

1

1

1

Aline Medeiros

Atestado de Incapacidade Multiuso - nos termos do DL nº 202/96 de 23 de outubro - 6.2 Aviso de Abertura (sim = 1 | não = 0)

Portfolio em formato A4, em PDF com orientação horizontal, constituído por um máximo de 20 páginas.

Carta de motivação (máximo de 4.200 caracteres com espaços);

Cópia dos elementos do bilhete de identidade/cartão de cidadão/passaporte; 

Curriculum vitae do candidato em PDF e respetiva hiperligação de acesso de consulta ao CiênciaVitae;

Certificados de habilitação dos graus académicos detidos, especificando a classificação final e, se possível, as classificações obtidas em todas as disciplinas realizadas, ou, 

em alternativa, declaração de honra do candidato em como concluiu o grau de mestre até ao final do prazo de candidatura;
Registo de reconhecimento dos graus académicos atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras e registo da conversão da respetiva classificação final para a 

escala de classificação portuguesa, ou, em alternativa, declaração de honra do candidato em como obteve o reconhecimento do grau estrangeiro equivalente ao de 

mestre até ao final do prazo de candidatura;

Ponderação Classificação Classificação final ponderada

0,00

13,80

12,55

Área de candidatura 4 (1 bolsa): Escultura e Pintura

Declaração designando a Área de Candidatura a que se candidata (ver ponto 5).

Área de candidatura 3 (1 bolsa): Design e Design de Comunicação

Área de candidatura 2 (1 bolsa): Ciências da Arte do Património e Educação Artística

Área de candidatura 1 (1 bolsa): Arte Multimédia e Desenho

x



Concurso para atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento CIEBA/FCT

FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL 

CANDIDATO:

Critérios estabelecidos

Critério A 50% 6,60 9,64

Percurso Académico 35% 8 2,80 0,00 0,00

Currículo pessoal 65% 16 10,40

Bonificação por incapacidade 20% 0 0,00

Critério B 20% 3,04

Carta de Motivação 40% 14 5,60

Portfolio 60% 16 9,60

Critério C 30% 0,00

Plano de trabalhos 75% 0 0,00

Contributo CIEBA 25% 0 0,00

ADMISSIBILIDADE (não substitui a consulta do aviso de abertura do concurso):

X

X

X

N.A.

X

X

X

0

Aline Medeiros

Atestado de Incapacidade Multiuso - nos termos do DL nº 202/96 de 23 de outubro - 6.2 Aviso de Abertura (sim = 1 | não = 0)

Portfolio em formato A4, em PDF com orientação horizontal, constituído por um máximo de 20 páginas.

Carta de motivação (máximo de 4.200 caracteres com espaços);

Cópia dos elementos do bilhete de identidade/cartão de cidadão/passaporte; 

Curriculum vitae do candidato em PDF e respetiva hiperligação de acesso de consulta ao CiênciaVitae;

Certificados de habilitação dos graus académicos detidos, especificando a classificação final e, se possível, as classificações obtidas em todas as disciplinas realizadas, ou, 

em alternativa, declaração de honra do candidato em como concluiu o grau de mestre até ao final do prazo de candidatura;
Registo de reconhecimento dos graus académicos atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras e registo da conversão da respetiva classificação final para a 

escala de classificação portuguesa, ou, em alternativa, declaração de honra do candidato em como obteve o reconhecimento do grau estrangeiro equivalente ao de 

mestre até ao final do prazo de candidatura;

Ponderação Classificação Classificação final ponderada

0,00

15,20

13,20

Área de candidatura 4 (1 bolsa): Escultura e Pintura

Declaração designando a Área de Candidatura a que se candidata (ver ponto 5).

Área de candidatura 3 (1 bolsa): Design e Design de Comunicação

Área de candidatura 2 (1 bolsa): Ciências da Arte do Património e Educação Artística

Área de candidatura 1 (1 bolsa): Arte Multimédia e Desenho

X



Concurso para atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento CIEBA/FCT

FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL 

CANDIDATO:

Critérios estabelecidos

Critério A 50% 7,98 16,34

Percurso Académico 35% 14 4,90 0,00 0,00

Currículo pessoal 65% 17 11,05

Bonificação por incapacidade 20% 0 0,00

Critério B 20% 2,96

Carta de Motivação 40% 16 6,40

Portfolio 60% 14 8,40

Critério C 30% 5,40

Plano de trabalhos 75% 18 13,50

Contributo CIEBA 25% 18 4,50

ADMISSIBILIDADE (não substitui a consulta do aviso de abertura do concurso):

x

x

x

x

x

x

x

0

Área de candidatura 3 (1 bolsa): Design e Design de Comunicação

Área de candidatura 2 (1 bolsa): Ciências da Arte do Património e Educação Artística

Área de candidatura 1 (1 bolsa): Arte Multimédia e Desenho x

Ana Gabriela Bernardes Torres Ferreira da Costa

Atestado de Incapacidade Multiuso - nos termos do DL nº 202/96 de 23 de outubro - 6.2 Aviso de Abertura (sim = 1 | não = 0)

Portfolio em formato A4, em PDF com orientação horizontal, constituído por um máximo de 20 páginas.

Carta de motivação (máximo de 4.200 caracteres com espaços);

Cópia dos elementos do bilhete de identidade/cartão de cidadão/passaporte; 

Curriculum vitae do candidato em PDF e respetiva hiperligação de acesso de consulta ao CiênciaVitae;

Certificados de habilitação dos graus académicos detidos, especificando a classificação final e, se possível, as classificações obtidas em todas as disciplinas realizadas, ou, 

em alternativa, declaração de honra do candidato em como concluiu o grau de mestre até ao final do prazo de candidatura;
Registo de reconhecimento dos graus académicos atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras e registo da conversão da respetiva classificação final para a 

escala de classificação portuguesa, ou, em alternativa, declaração de honra do candidato em como obteve o reconhecimento do grau estrangeiro equivalente ao de 

mestre até ao final do prazo de candidatura;

Ponderação Classificação Classificação final ponderada

18,00

14,80

15,95

Área de candidatura 4 (1 bolsa): Escultura e Pintura

Declaração designando a Área de Candidatura a que se candidata (ver ponto 5).



Concurso para atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento CIEBA/FCT

FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL 

CANDIDATO:

Critérios estabelecidos

Critério A 50% 8,70 17,26

Percurso Académico 35% 20 7,00 0,00 0,00

Currículo pessoal 65% 16 10,40

Bonificação por incapacidade 20% 0 0,00

Critério B 20% 3,16

Carta de Motivação 40% 17 6,80

Portfolio 60% 15 9,00

Critério C 30% 5,40

Plano de trabalhos 75% 18 13,50

Contributo CIEBA 25% 18 4,50

ADMISSIBILIDADE (não substitui a consulta do aviso de abertura do concurso):

1

1

1

1

1

1

Área de candidatura 3 (1 bolsa): Design e Design de Comunicação

Área de candidatura 2 (1 bolsa): Ciências da Arte do Património e Educação Artística

Área de candidatura 1 (1 bolsa): Arte Multimédia e Desenho x

Ana Gabriel Costa

Atestado de Incapacidade Multiuso - nos termos do DL nº 202/96 de 23 de outubro - 6.2 Aviso de Abertura (sim = 1 | não = 0)

Portfolio em formato A4, em PDF com orientação horizontal, constituído por um máximo de 20 páginas.

Carta de motivação (máximo de 4.200 caracteres com espaços);

Cópia dos elementos do bilhete de identidade/cartão de cidadão/passaporte; 

Curriculum vitae do candidato em PDF e respetiva hiperligação de acesso de consulta ao CiênciaVitae;

Certificados de habilitação dos graus académicos detidos, especificando a classificação final e, se possível, as classificações obtidas em todas as disciplinas realizadas, ou, 

em alternativa, declaração de honra do candidato em como concluiu o grau de mestre até ao final do prazo de candidatura;
Registo de reconhecimento dos graus académicos atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras e registo da conversão da respetiva classificação final para a 

escala de classificação portuguesa, ou, em alternativa, declaração de honra do candidato em como obteve o reconhecimento do grau estrangeiro equivalente ao de 

mestre até ao final do prazo de candidatura;

Ponderação Classificação Classificação final ponderada

18,00

15,80

17,40

Área de candidatura 4 (1 bolsa): Escultura e Pintura

Declaração designando a Área de Candidatura a que se candidata (ver ponto 5).



Concurso para atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento CIEBA/FCT

FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL 

CANDIDATO:

Critérios estabelecidos

Critério A 50% 7,33 14,74

Percurso Académico 35% 14 4,90 0,00 0,00

Currículo pessoal 65% 15 9,75

Bonificação por incapacidade 20% 0 0,00

Critério B 20% 2,76

Carta de Motivação 40% 15 6,00

Portfolio 60% 13 7,80

Critério C 30% 4,65

Plano de trabalhos 75% 15 11,25

Contributo CIEBA 25% 17 4,25

ADMISSIBILIDADE (não substitui a consulta do aviso de abertura do concurso):

x

x

x

0

x

x

x

0

Ana Gabriela Costa

Atestado de Incapacidade Multiuso - nos termos do DL nº 202/96 de 23 de outubro - 6.2 Aviso de Abertura (sim = 1 | não = 0)

Portfolio em formato A4, em PDF com orientação horizontal, constituído por um máximo de 20 páginas.

Carta de motivação (máximo de 4.200 caracteres com espaços);

Cópia dos elementos do bilhete de identidade/cartão de cidadão/passaporte; 

Curriculum vitae do candidato em PDF e respetiva hiperligação de acesso de consulta ao CiênciaVitae;

Certificados de habilitação dos graus académicos detidos, especificando a classificação final e, se possível, as classificações obtidas em todas as disciplinas realizadas, ou, 

em alternativa, declaração de honra do candidato em como concluiu o grau de mestre até ao final do prazo de candidatura;
Registo de reconhecimento dos graus académicos atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras e registo da conversão da respetiva classificação final para a 

escala de classificação portuguesa, ou, em alternativa, declaração de honra do candidato em como obteve o reconhecimento do grau estrangeiro equivalente ao de 

mestre até ao final do prazo de candidatura;

Ponderação Classificação Classificação final ponderada

15,50

13,80

14,65

Área de candidatura 4 (1 bolsa): Escultura e Pintura

Declaração designando a Área de Candidatura a que se candidata (ver ponto 5).

Área de candidatura 3 (1 bolsa): Design e Design de Comunicação

Área de candidatura 2 (1 bolsa): Ciências da Arte do Património e Educação Artística

Área de candidatura 1 (1 bolsa): Arte Multimédia e Desenho x



Concurso para atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento CIEBA/FCT

FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL 

CANDIDATO:

Critérios estabelecidos

Critério A 50% 6,98 15,58

Percurso Académico 35% 12 4,20 0,00 0,00

Currículo pessoal 65% 15 9,75

Bonificação por incapacidade 20% 0 0,00

Critério B 20% 3,28

Carta de Motivação 40% 17 6,80

Portfolio 60% 16 9,60

Critério C 30% 5,33

Plano de trabalhos 75% 18 13,50

Contributo CIEBA 25% 17 4,25

ADMISSIBILIDADE (não substitui a consulta do aviso de abertura do concurso):

X

X

X

X

X

X

Área de candidatura 3 (1 bolsa): Design e Design de Comunicação

Área de candidatura 2 (1 bolsa): Ciências da Arte do Património e Educação Artística

Área de candidatura 1 (1 bolsa): Arte Multimédia e Desenho

X

Ana Lucia Mendes Pinto

Atestado de Incapacidade Multiuso - nos termos do DL nº 202/96 de 23 de outubro - 6.2 Aviso de Abertura (sim = 1 | não = 0)

Portfolio em formato A4, em PDF com orientação horizontal, constituído por um máximo de 20 páginas.

Carta de motivação (máximo de 4.200 caracteres com espaços);

Cópia dos elementos do bilhete de identidade/cartão de cidadão/passaporte; 

Curriculum vitae do candidato em PDF e respetiva hiperligação de acesso de consulta ao CiênciaVitae;

Certificados de habilitação dos graus académicos detidos, especificando a classificação final e, se possível, as classificações obtidas em todas as disciplinas realizadas, ou, 

em alternativa, declaração de honra do candidato em como concluiu o grau de mestre até ao final do prazo de candidatura;
Registo de reconhecimento dos graus académicos atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras e registo da conversão da respetiva classificação final para a 

escala de classificação portuguesa, ou, em alternativa, declaração de honra do candidato em como obteve o reconhecimento do grau estrangeiro equivalente ao de 

mestre até ao final do prazo de candidatura;

Ponderação Classificação Classificação final ponderada

17,75

16,40

13,95

Área de candidatura 4 (1 bolsa): Escultura e Pintura

Declaração designando a Área de Candidatura a que se candidata (ver ponto 5).



Concurso para atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento CIEBA/FCT

FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL 

CANDIDATO:

Critérios estabelecidos

Critério A 50% 6,98 15,24

Percurso Académico 35% 12 4,20 0,00 0,00

Currículo pessoal 65% 15 9,75

Bonificação por incapacidade 20% 0 0,00

Critério B 20% 3,24

Carta de Motivação 40% 18 7,20

Portfolio 60% 15 9,00

Critério C 30% 5,03

Plano de trabalhos 75% 17 12,75

Contributo CIEBA 25% 16 4,00

ADMISSIBILIDADE (não substitui a consulta do aviso de abertura do concurso):

X

X

X

N.A.

X

X

X

0

Ana Lúcia Mendes Pinto 

Atestado de Incapacidade Multiuso - nos termos do DL nº 202/96 de 23 de outubro - 6.2 Aviso de Abertura (sim = 1 | não = 0)

Portfolio em formato A4, em PDF com orientação horizontal, constituído por um máximo de 20 páginas.

Carta de motivação (máximo de 4.200 caracteres com espaços);

Cópia dos elementos do bilhete de identidade/cartão de cidadão/passaporte; 

Curriculum vitae do candidato em PDF e respetiva hiperligação de acesso de consulta ao CiênciaVitae;

Certificados de habilitação dos graus académicos detidos, especificando a classificação final e, se possível, as classificações obtidas em todas as disciplinas realizadas, ou, 

em alternativa, declaração de honra do candidato em como concluiu o grau de mestre até ao final do prazo de candidatura;
Registo de reconhecimento dos graus académicos atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras e registo da conversão da respetiva classificação final para a 

escala de classificação portuguesa, ou, em alternativa, declaração de honra do candidato em como obteve o reconhecimento do grau estrangeiro equivalente ao de 

mestre até ao final do prazo de candidatura;

Ponderação Classificação Classificação final ponderada

16,75

16,20

13,95

Área de candidatura 4 (1 bolsa): Escultura e Pintura

Declaração designando a Área de Candidatura a que se candidata (ver ponto 5).

Área de candidatura 3 (1 bolsa): Design e Design de Comunicação

Área de candidatura 2 (1 bolsa): Ciências da Arte do Património e Educação Artística

Área de candidatura 1 (1 bolsa): Arte Multimédia e Desenho

X



Concurso para atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento CIEBA/FCT

FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL 

CANDIDATO:

Critérios estabelecidos

Critério A 50% 8,03 16,05

Percurso Académico 35% 18 6,30 0,00 0,00

Currículo pessoal 65% 15 9,75

Bonificação por incapacidade 20% 0 0,00

Critério B 20% 3,00

Carta de Motivação 40% 15 6,00

Portfolio 60% 15 9,00

Critério C 30% 5,03

Plano de trabalhos 75% 17 12,75

Contributo CIEBA 25% 16 4,00

ADMISSIBILIDADE (não substitui a consulta do aviso de abertura do concurso):

1

1

1

1

1

1

Ana Lúcia Pinto

Atestado de Incapacidade Multiuso - nos termos do DL nº 202/96 de 23 de outubro - 6.2 Aviso de Abertura (sim = 1 | não = 0)

Portfolio em formato A4, em PDF com orientação horizontal, constituído por um máximo de 20 páginas.

Carta de motivação (máximo de 4.200 caracteres com espaços);

Cópia dos elementos do bilhete de identidade/cartão de cidadão/passaporte; 

Curriculum vitae do candidato em PDF e respetiva hiperligação de acesso de consulta ao CiênciaVitae;

Certificados de habilitação dos graus académicos detidos, especificando a classificação final e, se possível, as classificações obtidas em todas as disciplinas realizadas, ou, 

em alternativa, declaração de honra do candidato em como concluiu o grau de mestre até ao final do prazo de candidatura;
Registo de reconhecimento dos graus académicos atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras e registo da conversão da respetiva classificação final para a 

escala de classificação portuguesa, ou, em alternativa, declaração de honra do candidato em como obteve o reconhecimento do grau estrangeiro equivalente ao de 

mestre até ao final do prazo de candidatura;

Ponderação Classificação Classificação final ponderada

16,75

15,00

16,05

Área de candidatura 4 (1 bolsa): Escultura e Pintura

Declaração designando a Área de Candidatura a que se candidata (ver ponto 5).

Área de candidatura 3 (1 bolsa): Design e Design de Comunicação

Área de candidatura 2 (1 bolsa): Ciências da Arte do Património e Educação Artística

Área de candidatura 1 (1 bolsa): Arte Multimédia e Desenho

x



Concurso para atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento CIEBA/FCT

FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL 

CANDIDATO:

Critérios estabelecidos

Critério A 50% 8,33 16,91

Percurso Académico 35% 16 5,60 0,00 0,00

Currículo pessoal 65% 17 11,05

Bonificação por incapacidade 20% 0 0,00

Critério B 20% 3,48

Carta de Motivação 40% 18 7,20

Portfolio 60% 17 10,20

Critério C 30% 5,10

Plano de trabalhos 75% 17 12,75

Contributo CIEBA 25% 17 4,25

ADMISSIBILIDADE (não substitui a consulta do aviso de abertura do concurso):

X

X

X

X

X

X

X

0

Área de candidatura 3 (1 bolsa): Design e Design de Comunicação

Área de candidatura 2 (1 bolsa): Ciências da Arte do Património e Educação Artística

Área de candidatura 1 (1 bolsa): Arte Multimédia e Desenho X

Ana Margarida Correia

Atestado de Incapacidade Multiuso - nos termos do DL nº 202/96 de 23 de outubro - 6.2 Aviso de Abertura (sim = 1 | não = 0)

Portfolio em formato A4, em PDF com orientação horizontal, constituído por um máximo de 20 páginas.

Carta de motivação (máximo de 4.200 caracteres com espaços);

Cópia dos elementos do bilhete de identidade/cartão de cidadão/passaporte; 

Curriculum vitae do candidato em PDF e respetiva hiperligação de acesso de consulta ao CiênciaVitae;

Certificados de habilitação dos graus académicos detidos, especificando a classificação final e, se possível, as classificações obtidas em todas as disciplinas realizadas, ou, 

em alternativa, declaração de honra do candidato em como concluiu o grau de mestre até ao final do prazo de candidatura;
Registo de reconhecimento dos graus académicos atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras e registo da conversão da respetiva classificação final para a 

escala de classificação portuguesa, ou, em alternativa, declaração de honra do candidato em como obteve o reconhecimento do grau estrangeiro equivalente ao de 

mestre até ao final do prazo de candidatura;

Ponderação Classificação Classificação final ponderada

17,00

17,40

16,65

Área de candidatura 4 (1 bolsa): Escultura e Pintura

Declaração designando a Área de Candidatura a que se candidata (ver ponto 5).



Concurso para atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento CIEBA/FCT

FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL 

CANDIDATO:

Critérios estabelecidos

Critério A 50% 7,28 15,15

Percurso Académico 35% 10 3,50 0,00 0,00

Currículo pessoal 65% 17 11,05

Bonificação por incapacidade 20% 0 0,00

Critério B 20% 3,52

Carta de Motivação 40% 17 6,80

Portfolio 60% 18 10,80

Critério C 30% 4,35

Plano de trabalhos 75% 15 11,25

Contributo CIEBA 25% 13 3,25

ADMISSIBILIDADE (não substitui a consulta do aviso de abertura do concurso):

X

X

X

X

X

X

X

0

Ana Margarida Correia 

Atestado de Incapacidade Multiuso - nos termos do DL nº 202/96 de 23 de outubro - 6.2 Aviso de Abertura (sim = 1 | não = 0)

Portfolio em formato A4, em PDF com orientação horizontal, constituído por um máximo de 20 páginas.

Carta de motivação (máximo de 4.200 caracteres com espaços);

Cópia dos elementos do bilhete de identidade/cartão de cidadão/passaporte; 

Curriculum vitae do candidato em PDF e respetiva hiperligação de acesso de consulta ao CiênciaVitae;

Certificados de habilitação dos graus académicos detidos, especificando a classificação final e, se possível, as classificações obtidas em todas as disciplinas realizadas, ou, 

em alternativa, declaração de honra do candidato em como concluiu o grau de mestre até ao final do prazo de candidatura;
Registo de reconhecimento dos graus académicos atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras e registo da conversão da respetiva classificação final para a 

escala de classificação portuguesa, ou, em alternativa, declaração de honra do candidato em como obteve o reconhecimento do grau estrangeiro equivalente ao de 

mestre até ao final do prazo de candidatura;

Ponderação Classificação Classificação final ponderada

14,50

17,60

14,55

Área de candidatura 4 (1 bolsa): Escultura e Pintura

Declaração designando a Área de Candidatura a que se candidata (ver ponto 5).

Área de candidatura 3 (1 bolsa): Design e Design de Comunicação

Área de candidatura 2 (1 bolsa): Ciências da Arte do Património e Educação Artística

Área de candidatura 1 (1 bolsa): Arte Multimédia e Desenho X



Concurso para atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento CIEBA/FCT

FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL 

CANDIDATO:

Critérios estabelecidos

Critério A 50% 7,78 16,40

Percurso Académico 35% 11 3,85 0,00 0,00

Currículo pessoal 65% 18 11,70

Bonificação por incapacidade 20% 0 0,00

Critério B 20% 3,52

Carta de Motivação 40% 17 6,80

Portfolio 60% 18 10,80

Critério C 30% 5,10

Plano de trabalhos 75% 17 12,75

Contributo CIEBA 25% 17 4,25

ADMISSIBILIDADE (não substitui a consulta do aviso de abertura do concurso):

X

X

X

X

X

X

X

Área de candidatura 3 (1 bolsa): Design e Design de Comunicação

Área de candidatura 2 (1 bolsa): Ciências da Arte do Património e Educação Artística

Área de candidatura 1 (1 bolsa): Arte Multimédia e Desenho X

Ana Margarida Pais de Azevedo Andrade Correia

Atestado de Incapacidade Multiuso - nos termos do DL nº 202/96 de 23 de outubro - 6.2 Aviso de Abertura (sim = 1 | não = 0)

Portfolio em formato A4, em PDF com orientação horizontal, constituído por um máximo de 20 páginas.

Carta de motivação (máximo de 4.200 caracteres com espaços);

Cópia dos elementos do bilhete de identidade/cartão de cidadão/passaporte; 

Curriculum vitae do candidato em PDF e respetiva hiperligação de acesso de consulta ao CiênciaVitae;

Certificados de habilitação dos graus académicos detidos, especificando a classificação final e, se possível, as classificações obtidas em todas as disciplinas realizadas, ou, 

em alternativa, declaração de honra do candidato em como concluiu o grau de mestre até ao final do prazo de candidatura;
Registo de reconhecimento dos graus académicos atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras e registo da conversão da respetiva classificação final para a 

escala de classificação portuguesa, ou, em alternativa, declaração de honra do candidato em como obteve o reconhecimento do grau estrangeiro equivalente ao de 

mestre até ao final do prazo de candidatura;

Ponderação Classificação Classificação final ponderada

17,00

17,60

15,55

Área de candidatura 4 (1 bolsa): Escultura e Pintura

Declaração designando a Área de Candidatura a que se candidata (ver ponto 5).



Concurso para atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento CIEBA/FCT

FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL 

CANDIDATO:

Critérios estabelecidos

Critério A 50% 7,95 16,83

Percurso Académico 35% 12 4,20 0,00 0,00

Currículo pessoal 65% 18 11,70

Bonificação por incapacidade 20% 0 0,00

Critério B 20% 3,48

Carta de Motivação 40% 18 7,20

Portfolio 60% 17 10,20

Critério C 30% 5,40

Plano de trabalhos 75% 18 13,50

Contributo CIEBA 25% 18 4,50

ADMISSIBILIDADE (não substitui a consulta do aviso de abertura do concurso):

X

X

X

X

X

X

Área de candidatura 3 (1 bolsa): Design e Design de Comunicação

Área de candidatura 2 (1 bolsa): Ciências da Arte do Património e Educação Artística

Área de candidatura 1 (1 bolsa): Arte Multimédia e Desenho

X

Ana Sofia Ré de Oliveira Palmela

Atestado de Incapacidade Multiuso - nos termos do DL nº 202/96 de 23 de outubro - 6.2 Aviso de Abertura (sim = 1 | não = 0)

Portfolio em formato A4, em PDF com orientação horizontal, constituído por um máximo de 20 páginas.

Carta de motivação (máximo de 4.200 caracteres com espaços);

Cópia dos elementos do bilhete de identidade/cartão de cidadão/passaporte; 

Curriculum vitae do candidato em PDF e respetiva hiperligação de acesso de consulta ao CiênciaVitae;

Certificados de habilitação dos graus académicos detidos, especificando a classificação final e, se possível, as classificações obtidas em todas as disciplinas realizadas, ou, 

em alternativa, declaração de honra do candidato em como concluiu o grau de mestre até ao final do prazo de candidatura;
Registo de reconhecimento dos graus académicos atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras e registo da conversão da respetiva classificação final para a 

escala de classificação portuguesa, ou, em alternativa, declaração de honra do candidato em como obteve o reconhecimento do grau estrangeiro equivalente ao de 

mestre até ao final do prazo de candidatura;

Ponderação Classificação Classificação final ponderada

18,00

17,40

15,90

Área de candidatura 4 (1 bolsa): Escultura e Pintura

Declaração designando a Área de Candidatura a que se candidata (ver ponto 5).



Concurso para atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento CIEBA/FCT

FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL 

CANDIDATO:

Critérios estabelecidos

Critério A 50% 7,63 16,29

Percurso Académico 35% 12 4,20 0,00 0,00

Currículo pessoal 65% 17 11,05

Bonificação por incapacidade 20% 0 0,00

Critério B 20% 3,04

Carta de Motivação 40% 17 6,80

Portfolio 60% 14 8,40

Critério C 30% 5,63

Plano de trabalhos 75% 19 14,25

Contributo CIEBA 25% 18 4,50

ADMISSIBILIDADE (não substitui a consulta do aviso de abertura do concurso):

X

X

X

N.A.

X

X

X

0

Área de candidatura 3 (1 bolsa): Design e Design de Comunicação

Área de candidatura 2 (1 bolsa): Ciências da Arte do Património e Educação Artística

Área de candidatura 1 (1 bolsa): Arte Multimédia e Desenho

X

Ana Sofia Ré

Atestado de Incapacidade Multiuso - nos termos do DL nº 202/96 de 23 de outubro - 6.2 Aviso de Abertura (sim = 1 | não = 0)

Portfolio em formato A4, em PDF com orientação horizontal, constituído por um máximo de 20 páginas.

Carta de motivação (máximo de 4.200 caracteres com espaços);

Cópia dos elementos do bilhete de identidade/cartão de cidadão/passaporte; 

Curriculum vitae do candidato em PDF e respetiva hiperligação de acesso de consulta ao CiênciaVitae;

Certificados de habilitação dos graus académicos detidos, especificando a classificação final e, se possível, as classificações obtidas em todas as disciplinas realizadas, ou, 

em alternativa, declaração de honra do candidato em como concluiu o grau de mestre até ao final do prazo de candidatura;
Registo de reconhecimento dos graus académicos atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras e registo da conversão da respetiva classificação final para a 

escala de classificação portuguesa, ou, em alternativa, declaração de honra do candidato em como obteve o reconhecimento do grau estrangeiro equivalente ao de 

mestre até ao final do prazo de candidatura;

Ponderação Classificação Classificação final ponderada

18,75

15,20

15,25

Área de candidatura 4 (1 bolsa): Escultura e Pintura

Declaração designando a Área de Candidatura a que se candidata (ver ponto 5).



Concurso para atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento CIEBA/FCT

FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL 

CANDIDATO:

Critérios estabelecidos

Critério A 50% 8,35 16,41

Percurso Académico 35% 18 6,30 0,00 0,00

Currículo pessoal 65% 16 10,40

Bonificação por incapacidade 20% 0 0,00

Critério B 20% 2,96

Carta de Motivação 40% 16 6,40

Portfolio 60% 14 8,40

Critério C 30% 5,10

Plano de trabalhos 75% 17 12,75

Contributo CIEBA 25% 17 4,25

ADMISSIBILIDADE (não substitui a consulta do aviso de abertura do concurso):

x

x

x

0

x

x

x

0

Verificar adequação ao ponto 4.1. Foi bolseira.

Ana Sofia Ré

Atestado de Incapacidade Multiuso - nos termos do DL nº 202/96 de 23 de outubro - 6.2 Aviso de Abertura (sim = 1 | não = 0)

Portfolio em formato A4, em PDF com orientação horizontal, constituído por um máximo de 20 páginas.

Carta de motivação (máximo de 4.200 caracteres com espaços);

Cópia dos elementos do bilhete de identidade/cartão de cidadão/passaporte; 

Curriculum vitae do candidato em PDF e respetiva hiperligação de acesso de consulta ao CiênciaVitae;

Certificados de habilitação dos graus académicos detidos, especificando a classificação final e, se possível, as classificações obtidas em todas as disciplinas realizadas, ou, 

em alternativa, declaração de honra do candidato em como concluiu o grau de mestre até ao final do prazo de candidatura;
Registo de reconhecimento dos graus académicos atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras e registo da conversão da respetiva classificação final para a 

escala de classificação portuguesa, ou, em alternativa, declaração de honra do candidato em como obteve o reconhecimento do grau estrangeiro equivalente ao de 

mestre até ao final do prazo de candidatura;

Ponderação Classificação Classificação final ponderada

17,00

14,80

16,70

Área de candidatura 4 (1 bolsa): Escultura e Pintura

Declaração designando a Área de Candidatura a que se candidata (ver ponto 5).

Área de candidatura 3 (1 bolsa): Design e Design de Comunicação

Área de candidatura 2 (1 bolsa): Ciências da Arte do Património e Educação Artística

Área de candidatura 1 (1 bolsa): Arte Multimédia e Desenho

x



Concurso para atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento CIEBA/FCT

FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL 

CANDIDATO:

Critérios estabelecidos

Critério A 50% 9,33 17,71

Percurso Académico 35% 18 6,30 0,00 0,00

Currículo pessoal 65% 19 12,35

Bonificação por incapacidade 20% 0 0,00

Critério B 20% 3,28

Carta de Motivação 40% 17 6,80

Portfolio 60% 16 9,60

Critério C 30% 5,10

Plano de trabalhos 75% 17 12,75

Contributo CIEBA 25% 17 4,25

ADMISSIBILIDADE (não substitui a consulta do aviso de abertura do concurso):

1

1

1

1

1

1

Andreia Ferreira

Atestado de Incapacidade Multiuso - nos termos do DL nº 202/96 de 23 de outubro - 6.2 Aviso de Abertura (sim = 1 | não = 0)

Portfolio em formato A4, em PDF com orientação horizontal, constituído por um máximo de 20 páginas.

Carta de motivação (máximo de 4.200 caracteres com espaços);

Cópia dos elementos do bilhete de identidade/cartão de cidadão/passaporte; 

Curriculum vitae do candidato em PDF e respetiva hiperligação de acesso de consulta ao CiênciaVitae;

Certificados de habilitação dos graus académicos detidos, especificando a classificação final e, se possível, as classificações obtidas em todas as disciplinas realizadas, ou, 

em alternativa, declaração de honra do candidato em como concluiu o grau de mestre até ao final do prazo de candidatura;
Registo de reconhecimento dos graus académicos atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras e registo da conversão da respetiva classificação final para a 

escala de classificação portuguesa, ou, em alternativa, declaração de honra do candidato em como obteve o reconhecimento do grau estrangeiro equivalente ao de 

mestre até ao final do prazo de candidatura;

Ponderação Classificação Classificação final ponderada

17,00

16,40

18,65

Área de candidatura 4 (1 bolsa): Escultura e Pintura

Declaração designando a Área de Candidatura a que se candidata (ver ponto 5).

Área de candidatura 3 (1 bolsa): Design e Design de Comunicação

Área de candidatura 2 (1 bolsa): Ciências da Arte do Património e Educação Artística

Área de candidatura 1 (1 bolsa): Arte Multimédia e Desenho

x



Concurso para atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento CIEBA/FCT

FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL 

CANDIDATO:

Critérios estabelecidos

Critério A 50% 8,83 17,83

Percurso Académico 35% 17 5,95 0,00 0,00

Currículo pessoal 65% 18 11,70

Bonificação por incapacidade 20% 0 0,00

Critério B 20% 3,60

Carta de Motivação 40% 18 7,20

Portfolio 60% 18 10,80

Critério C 30% 5,40

Plano de trabalhos 75% 18 13,50

Contributo CIEBA 25% 18 4,50

ADMISSIBILIDADE (não substitui a consulta do aviso de abertura do concurso):

ANDREIA FERREIRA

Atestado de Incapacidade Multiuso - nos termos do DL nº 202/96 de 23 de outubro - 6.2 Aviso de Abertura (sim = 1 | não = 0)

Portfolio em formato A4, em PDF com orientação horizontal, constituído por um máximo de 20 páginas.

Carta de motivação (máximo de 4.200 caracteres com espaços);

Cópia dos elementos do bilhete de identidade/cartão de cidadão/passaporte; 

Curriculum vitae do candidato em PDF e respetiva hiperligação de acesso de consulta ao CiênciaVitae;

Certificados de habilitação dos graus académicos detidos, especificando a classificação final e, se possível, as classificações obtidas em todas as disciplinas realizadas, ou, 

em alternativa, declaração de honra do candidato em como concluiu o grau de mestre até ao final do prazo de candidatura;
Registo de reconhecimento dos graus académicos atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras e registo da conversão da respetiva classificação final para a 

escala de classificação portuguesa, ou, em alternativa, declaração de honra do candidato em como obteve o reconhecimento do grau estrangeiro equivalente ao de 

mestre até ao final do prazo de candidatura;

Ponderação Classificação Classificação final ponderada

18,00

18,00

17,65

Área de candidatura 4 (1 bolsa): Escultura e Pintura

Declaração designando a Área de Candidatura a que se candidata (ver ponto 5).

Área de candidatura 3 (1 bolsa): Design e Design de Comunicação

Área de candidatura 2 (1 bolsa): Ciências da Arte do Património e Educação Artística

Área de candidatura 1 (1 bolsa): Arte Multimédia e Desenho

4



Concurso para atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento CIEBA/FCT

FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL 

CANDIDATO:

Critérios estabelecidos

Critério A 50% 8,68 15,72

Percurso Académico 35% 18 6,30 0,00 0,00

Currículo pessoal 65% 17 11,05

Bonificação por incapacidade 20% 0 0,00

Critério B 20% 2,84

Carta de Motivação 40% 10 4,00

Portfolio 60% 17 10,20

Critério C 30% 4,20

Plano de trabalhos 75% 14 10,50

Contributo CIEBA 25% 14 3,50

ADMISSIBILIDADE (não substitui a consulta do aviso de abertura do concurso):

x

x

x

x

x

x

x

0

Andreia Ferreira

Atestado de Incapacidade Multiuso - nos termos do DL nº 202/96 de 23 de outubro - 6.2 Aviso de Abertura (sim = 1 | não = 0)

Portfolio em formato A4, em PDF com orientação horizontal, constituído por um máximo de 20 páginas.

Carta de motivação (máximo de 4.200 caracteres com espaços);

Cópia dos elementos do bilhete de identidade/cartão de cidadão/passaporte; 

Curriculum vitae do candidato em PDF e respetiva hiperligação de acesso de consulta ao CiênciaVitae;

Certificados de habilitação dos graus académicos detidos, especificando a classificação final e, se possível, as classificações obtidas em todas as disciplinas realizadas, ou, 

em alternativa, declaração de honra do candidato em como concluiu o grau de mestre até ao final do prazo de candidatura;
Registo de reconhecimento dos graus académicos atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras e registo da conversão da respetiva classificação final para a 

escala de classificação portuguesa, ou, em alternativa, declaração de honra do candidato em como obteve o reconhecimento do grau estrangeiro equivalente ao de 

mestre até ao final do prazo de candidatura;

Ponderação Classificação Classificação final ponderada

14,00

14,20

17,35

Área de candidatura 4 (1 bolsa): Escultura e Pintura

Declaração designando a Área de Candidatura a que se candidata (ver ponto 5).

Área de candidatura 3 (1 bolsa): Design e Design de Comunicação

Área de candidatura 2 (1 bolsa): Ciências da Arte do Património e Educação Artística

Área de candidatura 1 (1 bolsa): Arte Multimédia e Desenho

x



Concurso para atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento CIEBA/FCT

FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL 

CANDIDATO:

Critérios estabelecidos

Critério A 50% 7,95 16,20

Percurso Académico 35% 12 4,20 0,00 0,00

Currículo pessoal 65% 18 11,70

Bonificação por incapacidade 20% 0 0,00

Critério B 20% 3,00

Carta de Motivação 40% 18 7,20

Portfolio 60% 13 7,80

Critério C 30% 5,25

Plano de trabalhos 75% 18 13,50

Contributo CIEBA 25% 16 4,00

ADMISSIBILIDADE (não substitui a consulta do aviso de abertura do concurso):

CAROLINA REZENDE

Atestado de Incapacidade Multiuso - nos termos do DL nº 202/96 de 23 de outubro - 6.2 Aviso de Abertura (sim = 1 | não = 0)

Portfolio em formato A4, em PDF com orientação horizontal, constituído por um máximo de 20 páginas.

Carta de motivação (máximo de 4.200 caracteres com espaços);

Cópia dos elementos do bilhete de identidade/cartão de cidadão/passaporte; 

Curriculum vitae do candidato em PDF e respetiva hiperligação de acesso de consulta ao CiênciaVitae;

Certificados de habilitação dos graus académicos detidos, especificando a classificação final e, se possível, as classificações obtidas em todas as disciplinas realizadas, ou, 

em alternativa, declaração de honra do candidato em como concluiu o grau de mestre até ao final do prazo de candidatura;
Registo de reconhecimento dos graus académicos atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras e registo da conversão da respetiva classificação final para a 

escala de classificação portuguesa, ou, em alternativa, declaração de honra do candidato em como obteve o reconhecimento do grau estrangeiro equivalente ao de 

mestre até ao final do prazo de candidatura;

Ponderação Classificação Classificação final ponderada

17,50

15,00

15,90

Área de candidatura 4 (1 bolsa): Escultura e Pintura

Declaração designando a Área de Candidatura a que se candidata (ver ponto 5).

Área de candidatura 3 (1 bolsa): Design e Design de Comunicação

Área de candidatura 2 (1 bolsa): Ciências da Arte do Património e Educação Artística

Área de candidatura 1 (1 bolsa): Arte Multimédia e Desenho

x



Concurso para atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento CIEBA/FCT

FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL 

CANDIDATO:

Critérios estabelecidos

Critério A 50% 7,30 15,80

Percurso Académico 35% 12 4,20 0,00 0,00

Currículo pessoal 65% 16 10,40

Bonificação por incapacidade 20% 0 0,00

Critério B 20% 3,32

Carta de Motivação 40% 16 6,40

Portfolio 60% 17 10,20

Critério C 30% 5,18

Plano de trabalhos 75% 17 12,75

Contributo CIEBA 25% 18 4,50

ADMISSIBILIDADE (não substitui a consulta do aviso de abertura do concurso):

X

X

X

X

X

X

X

Área de candidatura 3 (1 bolsa): Design e Design de Comunicação

Área de candidatura 2 (1 bolsa): Ciências da Arte do Património e Educação Artística

Área de candidatura 1 (1 bolsa): Arte Multimédia e Desenho

X

Carolina Vieira Rezende

Atestado de Incapacidade Multiuso - nos termos do DL nº 202/96 de 23 de outubro - 6.2 Aviso de Abertura (sim = 1 | não = 0)

Portfolio em formato A4, em PDF com orientação horizontal, constituído por um máximo de 20 páginas.

Carta de motivação (máximo de 4.200 caracteres com espaços);

Cópia dos elementos do bilhete de identidade/cartão de cidadão/passaporte; 

Curriculum vitae do candidato em PDF e respetiva hiperligação de acesso de consulta ao CiênciaVitae;

Certificados de habilitação dos graus académicos detidos, especificando a classificação final e, se possível, as classificações obtidas em todas as disciplinas realizadas, ou, 

em alternativa, declaração de honra do candidato em como concluiu o grau de mestre até ao final do prazo de candidatura;
Registo de reconhecimento dos graus académicos atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras e registo da conversão da respetiva classificação final para a 

escala de classificação portuguesa, ou, em alternativa, declaração de honra do candidato em como obteve o reconhecimento do grau estrangeiro equivalente ao de 

mestre até ao final do prazo de candidatura;

Ponderação Classificação Classificação final ponderada

17,25

16,60

14,60

Área de candidatura 4 (1 bolsa): Escultura e Pintura

Declaração designando a Área de Candidatura a que se candidata (ver ponto 5).



Concurso para atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento CIEBA/FCT

FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL 

CANDIDATO:

Critérios estabelecidos

Critério A 50% 6,65 14,11

Percurso Académico 35% 12 4,20 0,00 0,00

Currículo pessoal 65% 14 9,10

Bonificação por incapacidade 20% 0 0,00

Critério B 20% 2,96

Carta de Motivação 40% 16 6,40

Portfolio 60% 14 8,40

Critério C 30% 4,50

Plano de trabalhos 75% 15 11,25

Contributo CIEBA 25% 15 3,75

ADMISSIBILIDADE (não substitui a consulta do aviso de abertura do concurso):

X

X

X

X

X

X

X

0

Área de candidatura 3 (1 bolsa): Design e Design de Comunicação

Área de candidatura 2 (1 bolsa): Ciências da Arte do Património e Educação Artística

Área de candidatura 1 (1 bolsa): Arte Multimédia e Desenho

X

Carolina Resende

Atestado de Incapacidade Multiuso - nos termos do DL nº 202/96 de 23 de outubro - 6.2 Aviso de Abertura (sim = 1 | não = 0)

Portfolio em formato A4, em PDF com orientação horizontal, constituído por um máximo de 20 páginas.

Carta de motivação (máximo de 4.200 caracteres com espaços);

Cópia dos elementos do bilhete de identidade/cartão de cidadão/passaporte; 

Curriculum vitae do candidato em PDF e respetiva hiperligação de acesso de consulta ao CiênciaVitae;

Certificados de habilitação dos graus académicos detidos, especificando a classificação final e, se possível, as classificações obtidas em todas as disciplinas realizadas, ou, 

em alternativa, declaração de honra do candidato em como concluiu o grau de mestre até ao final do prazo de candidatura;
Registo de reconhecimento dos graus académicos atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras e registo da conversão da respetiva classificação final para a 

escala de classificação portuguesa, ou, em alternativa, declaração de honra do candidato em como obteve o reconhecimento do grau estrangeiro equivalente ao de 

mestre até ao final do prazo de candidatura;

Ponderação Classificação Classificação final ponderada

15,00

14,80

13,30

Área de candidatura 4 (1 bolsa): Escultura e Pintura

Declaração designando a Área de Candidatura a que se candidata (ver ponto 5).



Concurso para atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento CIEBA/FCT

FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL 

CANDIDATO:

Critérios estabelecidos

Critério A 50% 7,63 15,73

Percurso Académico 35% 12 4,20 0,00 0,00

Currículo pessoal 65% 17 11,05

Bonificação por incapacidade 20% 0 0,00

Critério B 20% 3,00

Carta de Motivação 40% 15 6,00

Portfolio 60% 15 9,00

Critério C 30% 5,10

Plano de trabalhos 75% 17 12,75

Contributo CIEBA 25% 17 4,25

ADMISSIBILIDADE (não substitui a consulta do aviso de abertura do concurso):

x

x

x

x

x

x

x

0

Área de candidatura 3 (1 bolsa): Design e Design de Comunicação

Área de candidatura 2 (1 bolsa): Ciências da Arte do Património e Educação Artística

Área de candidatura 1 (1 bolsa): Arte Multimédia e Desenho x

Daniela Macedo

Atestado de Incapacidade Multiuso - nos termos do DL nº 202/96 de 23 de outubro - 6.2 Aviso de Abertura (sim = 1 | não = 0)

Portfolio em formato A4, em PDF com orientação horizontal, constituído por um máximo de 20 páginas.

Carta de motivação (máximo de 4.200 caracteres com espaços);

Cópia dos elementos do bilhete de identidade/cartão de cidadão/passaporte; 

Curriculum vitae do candidato em PDF e respetiva hiperligação de acesso de consulta ao CiênciaVitae;

Certificados de habilitação dos graus académicos detidos, especificando a classificação final e, se possível, as classificações obtidas em todas as disciplinas realizadas, ou, 

em alternativa, declaração de honra do candidato em como concluiu o grau de mestre até ao final do prazo de candidatura;
Registo de reconhecimento dos graus académicos atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras e registo da conversão da respetiva classificação final para a 

escala de classificação portuguesa, ou, em alternativa, declaração de honra do candidato em como obteve o reconhecimento do grau estrangeiro equivalente ao de 

mestre até ao final do prazo de candidatura;

Ponderação Classificação Classificação final ponderada

17,00

15,00

15,25

Área de candidatura 4 (1 bolsa): Escultura e Pintura

Declaração designando a Área de Candidatura a que se candidata (ver ponto 5).



Concurso para atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento CIEBA/FCT

FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL 

CANDIDATO:

Critérios estabelecidos

Critério A 50% 8,86 15,89

Percurso Académico 35% 20 7,00 0,00 0,00

Currículo pessoal 65% 16,5 10,73

Bonificação por incapacidade 20% 0 0,00

Critério B 20% 2,60

Carta de Motivação 40% 10 4,00

Portfolio 60% 15 9,00

Critério C 30% 4,43

Plano de trabalhos 75% 15 11,25

Contributo CIEBA 25% 14 3,50

ADMISSIBILIDADE (não substitui a consulta do aviso de abertura do concurso):

1

1

1

1

1

1

1

Daniela Remião de Macedo

Atestado de Incapacidade Multiuso - nos termos do DL nº 202/96 de 23 de outubro - 6.2 Aviso de Abertura (sim = 1 | não = 0)

Portfolio em formato A4, em PDF com orientação horizontal, constituído por um máximo de 20 páginas.

Carta de motivação (máximo de 4.200 caracteres com espaços);

Cópia dos elementos do bilhete de identidade/cartão de cidadão/passaporte; 

Curriculum vitae do candidato em PDF e respetiva hiperligação de acesso de consulta ao CiênciaVitae;

Certificados de habilitação dos graus académicos detidos, especificando a classificação final e, se possível, as classificações obtidas em todas as disciplinas realizadas, ou, 

em alternativa, declaração de honra do candidato em como concluiu o grau de mestre até ao final do prazo de candidatura;
Registo de reconhecimento dos graus académicos atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras e registo da conversão da respetiva classificação final para a 

escala de classificação portuguesa, ou, em alternativa, declaração de honra do candidato em como obteve o reconhecimento do grau estrangeiro equivalente ao de 

mestre até ao final do prazo de candidatura;

Ponderação Classificação Classificação final ponderada

14,75

13,00

17,73

Área de candidatura 4 (1 bolsa): Escultura e Pintura

Declaração designando a Área de Candidatura a que se candidata (ver ponto 5).

Área de candidatura 3 (1 bolsa): Design e Design de Comunicação

Área de candidatura 2 (1 bolsa): Ciências da Arte do Património e Educação Artística

Área de candidatura 1 (1 bolsa): Arte Multimédia e Desenho x



Concurso para atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento CIEBA/FCT

FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL 

CANDIDATO:

Critérios estabelecidos

Critério A 50% 6,98 14,31

Percurso Académico 35% 12 4,20 0,00 0,00

Currículo pessoal 65% 15 9,75

Bonificação por incapacidade 20% 0 0,00

Critério B 20% 2,76

Carta de Motivação 40% 15 6,00

Portfolio 60% 13 7,80

Critério C 30% 4,58

Plano de trabalhos 75% 15 11,25

Contributo CIEBA 25% 16 4,00

ADMISSIBILIDADE (não substitui a consulta do aviso de abertura do concurso):

x

x

0

x

x

x

x

0

Daniela Remião de Macedo

Atestado de Incapacidade Multiuso - nos termos do DL nº 202/96 de 23 de outubro - 6.2 Aviso de Abertura (sim = 1 | não = 0)

Portfolio em formato A4, em PDF com orientação horizontal, constituído por um máximo de 20 páginas.

Carta de motivação (máximo de 4.200 caracteres com espaços);

Cópia dos elementos do bilhete de identidade/cartão de cidadão/passaporte; 

Curriculum vitae do candidato em PDF e respetiva hiperligação de acesso de consulta ao CiênciaVitae;

Certificados de habilitação dos graus académicos detidos, especificando a classificação final e, se possível, as classificações obtidas em todas as disciplinas realizadas, ou, 

em alternativa, declaração de honra do candidato em como concluiu o grau de mestre até ao final do prazo de candidatura;
Registo de reconhecimento dos graus académicos atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras e registo da conversão da respetiva classificação final para a 

escala de classificação portuguesa, ou, em alternativa, declaração de honra do candidato em como obteve o reconhecimento do grau estrangeiro equivalente ao de 

mestre até ao final do prazo de candidatura;

Ponderação Classificação Classificação final ponderada

15,25

13,80

13,95

Área de candidatura 4 (1 bolsa): Escultura e Pintura

Declaração designando a Área de Candidatura a que se candidata (ver ponto 5).

Área de candidatura 3 (1 bolsa): Design e Design de Comunicação

Área de candidatura 2 (1 bolsa): Ciências da Arte do Património e Educação Artística

Área de candidatura 1 (1 bolsa): Arte Multimédia e Desenho x



Concurso para atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento CIEBA/FCT

FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL 

CANDIDATO:

Critérios estabelecidos

Critério A 50% 8,00 15,85

Percurso Académico 35% 16 5,60 0,00 0,00

Currículo pessoal 65% 16 10,40

Bonificação por incapacidade 20% 0 0,00

Critério B 20% 3,12

Carta de Motivação 40% 15 6,00

Portfolio 60% 16 9,60

Critério C 30% 4,73

Plano de trabalhos 75% 16 12,00

Contributo CIEBA 25% 15 3,75

ADMISSIBILIDADE (não substitui a consulta do aviso de abertura do concurso):

X

X

X

X

X

X

X

0

Área de candidatura 3 (1 bolsa): Design e Design de Comunicação

Área de candidatura 2 (1 bolsa): Ciências da Arte do Património e Educação Artística

Área de candidatura 1 (1 bolsa): Arte Multimédia e Desenho X

Diana David

Atestado de Incapacidade Multiuso - nos termos do DL nº 202/96 de 23 de outubro - 6.2 Aviso de Abertura (sim = 1 | não = 0)

Portfolio em formato A4, em PDF com orientação horizontal, constituído por um máximo de 20 páginas.

Carta de motivação (máximo de 4.200 caracteres com espaços);

Cópia dos elementos do bilhete de identidade/cartão de cidadão/passaporte; 

Curriculum vitae do candidato em PDF e respetiva hiperligação de acesso de consulta ao CiênciaVitae;

Certificados de habilitação dos graus académicos detidos, especificando a classificação final e, se possível, as classificações obtidas em todas as disciplinas realizadas, ou, 

em alternativa, declaração de honra do candidato em como concluiu o grau de mestre até ao final do prazo de candidatura;
Registo de reconhecimento dos graus académicos atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras e registo da conversão da respetiva classificação final para a 

escala de classificação portuguesa, ou, em alternativa, declaração de honra do candidato em como obteve o reconhecimento do grau estrangeiro equivalente ao de 

mestre até ao final do prazo de candidatura;

Ponderação Classificação Classificação final ponderada

15,75

15,60

16,00

Área de candidatura 4 (1 bolsa): Escultura e Pintura

Declaração designando a Área de Candidatura a que se candidata (ver ponto 5).



Concurso para atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento CIEBA/FCT

FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL 

CANDIDATO:

Critérios estabelecidos

Critério A 50% 8,24 16,74

Percurso Académico 35% 15,5 5,43 0,00 0,00

Currículo pessoal 65% 17 11,05

Bonificação por incapacidade 20% 0 0,00

Critério B 20% 3,40

Carta de Motivação 40% 17 6,80

Portfolio 60% 17 10,20

Critério C 30% 5,10

Plano de trabalhos 75% 17 12,75

Contributo CIEBA 25% 17 4,25

ADMISSIBILIDADE (não substitui a consulta do aviso de abertura do concurso):

DIANA DAVID

Atestado de Incapacidade Multiuso - nos termos do DL nº 202/96 de 23 de outubro - 6.2 Aviso de Abertura (sim = 1 | não = 0)

Portfolio em formato A4, em PDF com orientação horizontal, constituído por um máximo de 20 páginas.

Carta de motivação (máximo de 4.200 caracteres com espaços);

Cópia dos elementos do bilhete de identidade/cartão de cidadão/passaporte; 

Curriculum vitae do candidato em PDF e respetiva hiperligação de acesso de consulta ao CiênciaVitae;

Certificados de habilitação dos graus académicos detidos, especificando a classificação final e, se possível, as classificações obtidas em todas as disciplinas realizadas, ou, 

em alternativa, declaração de honra do candidato em como concluiu o grau de mestre até ao final do prazo de candidatura;
Registo de reconhecimento dos graus académicos atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras e registo da conversão da respetiva classificação final para a 

escala de classificação portuguesa, ou, em alternativa, declaração de honra do candidato em como obteve o reconhecimento do grau estrangeiro equivalente ao de 

mestre até ao final do prazo de candidatura;

Ponderação Classificação Classificação final ponderada

17,00

17,00

16,48

Área de candidatura 4 (1 bolsa): Escultura e Pintura

Declaração designando a Área de Candidatura a que se candidata (ver ponto 5).

Área de candidatura 3 (1 bolsa): Design e Design de Comunicação

Área de candidatura 2 (1 bolsa): Ciências da Arte do Património e Educação Artística

Área de candidatura 1 (1 bolsa): Arte Multimédia e Desenho X



Concurso para atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento CIEBA/FCT

FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL 

CANDIDATO:

Critérios estabelecidos

Critério A 50% 7,35 15,38

Percurso Académico 35% 16 5,60 0,00 0,00

Currículo pessoal 65% 14 9,10

Bonificação por incapacidade 20% 0 0,00

Critério B 20% 3,00

Carta de Motivação 40% 15 6,00

Portfolio 60% 15 9,00

Critério C 30% 5,03

Plano de trabalhos 75% 17 12,75

Contributo CIEBA 25% 16 4,00

ADMISSIBILIDADE (não substitui a consulta do aviso de abertura do concurso):

x

x

x

x

x

x

x

0

Critério A

Área de candidatura 3 (1 bolsa): Design e Design de Comunicação

Área de candidatura 2 (1 bolsa): Ciências da Arte do Património e Educação Artística

Área de candidatura 1 (1 bolsa): Arte Multimédia e Desenho x

Diana David

Atestado de Incapacidade Multiuso - nos termos do DL nº 202/96 de 23 de outubro - 6.2 Aviso de Abertura (sim = 1 | não = 0)

Portfolio em formato A4, em PDF com orientação horizontal, constituído por um máximo de 20 páginas.

Carta de motivação (máximo de 4.200 caracteres com espaços);

Cópia dos elementos do bilhete de identidade/cartão de cidadão/passaporte; 

Curriculum vitae do candidato em PDF e respetiva hiperligação de acesso de consulta ao CiênciaVitae;

Certificados de habilitação dos graus académicos detidos, especificando a classificação final e, se possível, as classificações obtidas em todas as disciplinas realizadas, ou, 

em alternativa, declaração de honra do candidato em como concluiu o grau de mestre até ao final do prazo de candidatura;
Registo de reconhecimento dos graus académicos atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras e registo da conversão da respetiva classificação final para a 

escala de classificação portuguesa, ou, em alternativa, declaração de honra do candidato em como obteve o reconhecimento do grau estrangeiro equivalente ao de 

mestre até ao final do prazo de candidatura;

Ponderação Classificação Classificação final ponderada

16,75

15,00

14,70

Área de candidatura 4 (1 bolsa): Escultura e Pintura

Declaração designando a Área de Candidatura a que se candidata (ver ponto 5).


