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

FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL 

CANDIDATO:

Critérios estabelecidos

Critério A 50% 7,30 15,14

Percurso Académico 35% 12 4,20 0,00 0,00 NÃO TEM CERT LICENCIATURA

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% 4,80

Plano de trabalhos 75% 16 12,00

Contributo CIEBA 25% 16 4,00

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

FERNANDO BRIT0

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

16,00

15,20

14,60

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 1



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

FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL 

CANDIDATO:

Critérios estabelecidos

Critério A 50% 7,63 16,17

Percurso Académico 35% 12 4,20 0,00 0,00 Não apresenta certificado de licenciatura 

Currículo pessoal 65% 17 11,05

Bonificação por incapacidade 20% 0 0,00

Critério B 20% 3,44

Carta de Motivação 40% 16 6,40

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

N.A.

X

X

X

0

 António Fernando Brito

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

17,20

15,25

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

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

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 15,05

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% 3,20

Carta de Motivação 40% 16 6,40

Portfolio 60% 16 9,60

Critério C 30% 4,88

Plano de trabalhos 75% 16 12,00

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

Fernando Brito

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

16,25

16,00

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% 8,03 15,75

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% 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

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

Francisca Sousa

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

15,00

16,05

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

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



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

FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL 

CANDIDATO:

Critérios estabelecidos

Critério A 50% 8,00 15,35

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% 3,00

Carta de Motivação 40% 15 6,00

Portfolio 60% 15 9,00

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):

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

FRANCISCA SOUSA

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

15,00

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% 8,35 16,10

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% 2,80

Carta de Motivação 40% 14 5,60

Portfolio 60% 14 8,40

Critério C 30% 4,95

Plano de trabalhos 75% 17 12,75

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

Francisca Sousa

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

16,50

14,00

16,70

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% 9,00 18,00

Percurso Académico 35% 18 6,30 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):

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

Hugo Passarinho

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

18,00

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% 8,68 16,55

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% 3,00

Carta de Motivação 40% 15 6,00

Portfolio 60% 15 9,00

Critério C 30% 4,88

Plano de trabalhos 75% 16 12,00

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

Critério A

Hugo Passarinho

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

16,25

15,00

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% 8,10 17,18

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

Currículo pessoal 65% 19 12,35

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% 5,48

Plano de trabalhos 75% 18 13,50

Contributo CIEBA 25% 19 4,75

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

 Hugo António Bernardo Santa Bárbara Passarinho

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

18,25

18,00

16,20

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% 7,80 16,30

Percurso Académico 35% 13 4,55 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):

X

X

X

X

X

X

X

0

João Rosas

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

15,60

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% 7,25 16,48

Percurso Académico 35% 8 2,80 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% 5,63

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

X

X

X

X

João de Barros Dias Rosas

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

18,00

14,50

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% 7,58 16,70

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

Currículo pessoal 65% 19 12,35

Bonificação por incapacidade 20% 0 0,00

Critério B 20% 3,72

Carta de Motivação 40% 18 7,20

Portfolio 60% 19 11,40

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

João Rosas 

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

18,60

15,15

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% 6,63 14,97

Percurso Académico 35% 10 3,50 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% 15 6,00

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

Laurent 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

16,20

13,25

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% 6,33 12,23

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

Currículo pessoal 65% 13 8,45

Bonificação por incapacidade 20% 0 0,00

Critério B 20% 3,20

Carta de Motivação 40% 16 6,40

Portfolio 60% 16 9,60

Critério C 30% 2,70

Plano de trabalhos 75% 12 9,00

Contributo CIEBA 25% 0 0,00

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

1

1

1

declaração de honra

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

Laurent 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

9,00

16,00

12,65

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% 5,98 12,47

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

Currículo pessoal 65% 13 8,45

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% 3,38

Plano de trabalhos 75% 15 11,25

Contributo CIEBA 25% 0 0,00

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

Laurent 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

11,25

15,60

11,95

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% 7,30 14,34

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

Currículo pessoal 65% 16 10,40

Bonificação por incapacidade 20% 0 0,00

Critério B 20% 2,84

Carta de Motivação 40% 16 6,40

Portfolio 60% 13 7,80

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):

LETICIA LARIN

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

14,60

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 16,80

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% 5,33

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

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

Letícia Larin Platzeck Senra

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

17,60

15,90

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

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



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

FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL 

CANDIDATO:

Critérios estabelecidos

Critério A 50% 7,30 15,83

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% 3,28

Carta de Motivação 40% 17 6,80

Portfolio 60% 16 9,60

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):

x

x

x

x

x

x

x

0

Letícia Larin

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

16,40

14,60

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% 8,91 17,61

Percurso Académico 35% 17,5 6,13 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% 5,10

Plano de trabalhos 75% 17 12,75

Contributo CIEBA 25% 17 4,25

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

MARIA JOSE COELHO

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

18,00

17,83

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% 7,15 15,76

Percurso Académico 35% 13 4,55 0,00 0,00

Currículo pessoal 65% 15 9,75

Bonificação por incapacidade 20% 0 0,00

Critério B 20% 3,36

Carta de Motivação 40% 18 7,20

Portfolio 60% 16 9,60

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):

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

Maria José Marino Marcela Coelho

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

16,80

14,30

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% 7,71 16,12

Percurso Académico 35% 12,5 4,38 0,00 0,00

Currículo pessoal 65% 17 11,05

Bonificação por incapacidade 20% 0 0,00

Critério B 20% 3,08

Carta de Motivação 40% 16 6,40

Portfolio 60% 15 9,00

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

N.A.

X

X

X

0

Maria José Coelho 

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

15,40

15,43

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% 7,68 15,35

Percurso Académico 35% 16 5,60 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% 4,28

Plano de trabalhos 75% 14 10,50

Contributo CIEBA 25% 15 3,75

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

MARIANA SOUSA

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

14,25

17,00

15,35

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% 7,13 15,82

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

Currículo pessoal 65% 16 10,40

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% 5,18

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

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

Mariana de Figueiredo Sousa

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

17,60

14,25

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% 6,15 14,45

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

Currículo pessoal 65% 13 8,45

Bonificação por incapacidade 20% 0 0,00

Critério B 20% 3,20

Carta de Motivação 40% 16 6,40

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):

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

Mariana Sousa 

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

16,00

12,30

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% 7,53 14,35

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

Currículo pessoal 65% 14 9,10

Bonificação por incapacidade 20% 0 0,00

Critério B 20% 2,92

Carta de Motivação 40% 14 5,60

Portfolio 60% 15 9,00

Critério C 30% 3,90

Plano de trabalhos 75% 13 9,75

Contributo CIEBA 25% 13 3,25

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

RITA CEPA

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

13,00

14,60

15,05

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% 6,98 14,36

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% 2,88

Carta de Motivação 40% 15 6,00

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

N.A.

X

X

X

0

Rita Cêpa

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

14,40

13,95

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

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

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 16,59

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% 3,16

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):

x

x

x

0

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

Rita Cêpa

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

16,05

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% 8,06 16,14

Percurso Académico 35% 14,5 5,08 0,00 0,00

Currículo pessoal 65% 17 11,05

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% 4,80

Plano de trabalhos 75% 16 12,00

Contributo CIEBA 25% 16 4,00

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

SARA INACIO

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

16,00

16,40

16,13

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 17,32

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% 3,64

Carta de Motivação 40% 17 6,80

Portfolio 60% 19 11,40

Critério C 30% 5,70

Plano de trabalhos 75% 19 14,25

Contributo CIEBA 25% 19 4,75

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

x

x

x

x

x

x

x

0

Sara Inácio

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

19,00

18,20

15,95

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% 6,28 14,23

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% 3,08

Carta de Motivação 40% 16 6,40

Portfolio 60% 15 9,00

Critério C 30% 4,88

Plano de trabalhos 75% 16 12,00

Contributo CIEBA 25% 17 4,25

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

Sara Inácio 

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

16,25

15,40

12,55

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% 9,03 18,49

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

Currículo pessoal 65% 17 11,05

Bonificação por incapacidade 20% 0 0,00

Critério B 20% 3,76

Carta de Motivação 40% 20 8,00

Portfolio 60% 18 10,80

Critério C 30% 5,70

Plano de trabalhos 75% 19 14,25

Contributo CIEBA 25% 19 4,75

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

x

x

x

x

x

x/+20pg

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

Talita Caselato

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

19,00

18,80

18,05

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% 9,35 16,48

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

Currículo pessoal 65% 18 11,70

Bonificação por incapacidade 20% 0 0,00

Critério B 20% 2,40

Carta de Motivação 40% 15 6,00

Portfolio 60% 10 6,00

Critério C 30% 4,73

Plano de trabalhos 75% 15 11,25

Contributo CIEBA 25% 18 4,50

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

1

1

1

1

1

1 35 pgs

1

Talita Caselato

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

12,00

18,70

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% 9,03 17,22

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

Currículo pessoal 65% 17 11,05

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% 4,88

Plano de trabalhos 75% 16 12,00

Contributo CIEBA 25% 17 4,25

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

x

x

0

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

Talita Caselato

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

16,25

16,60

18,05

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 16,56

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% 3,48

Carta de Motivação 40% 18 7,20

Portfolio 60% 17 10,20

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):

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

Tiago 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

15,75

17,40

16,70

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% 7,06 15,40

Percurso Académico 35% 12,5 4,38 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% 15 6,00

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

N.A.

X

X

X

0

Tiago 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

17,00

16,20

14,13

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% 8,05 16,29

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

Currículo pessoal 65% 14 9,10

Bonificação por incapacidade 20% 0 0,00

Critério B 20% 3,44

Carta de Motivação 40% 16 6,40

Portfolio 60% 18 10,80

Critério C 30% 4,80

Plano de trabalhos 75% 16 12,00

Contributo CIEBA 25% 16 4,00

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

x

x

0

x

x

x

0

Tiago 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

16,00

17,20

16,10

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% 6,65 13,03

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

Currículo pessoal 65% 14 9,10

Bonificação por incapacidade 20% 0 0,00

Critério B 20% 2,48

Carta de Motivação 40% 13 5,20

Portfolio 60% 12 7,20

Critério C 30% 3,90

Plano de trabalhos 75% 13 9,75

Contributo CIEBA 25% 13 3,25

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

TICIANO NEMER

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

13,00

12,40

13,30

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 14,22

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% 2,44

Carta de Motivação 40% 14 5,60

Portfolio 60% 11 6,60

Critério C 30% 4,80

Plano de trabalhos 75% 16 12,00

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

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

Ticiano Nemer

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

16,00

12,20

13,95

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

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



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

FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL 

CANDIDATO:

Critérios estabelecidos

Critério A 50% 7,95 15,29

Percurso Académico 35% 12 4,20 0,00 0,00 Apenas apresenta grau de licenciatura

Currículo pessoal 65% 18 11,70

Bonificação por incapacidade 20% 0 0,00

Critério B 20% 2,84

Carta de Motivação 40% 13 5,20

Portfolio 60% 15 9,00

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

Ticiano Nemer 

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

14,20

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


