[ATA DE JÚRI N.º 6]
Concurso Atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento ao abrigo do Protocolo de Colaboração
para Financiamento do Plano Plurianual de Bolsas de Investigação para Estudantes de Doutoramento,
celebrado entre a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e a Unidade de I&D CIEBA – Centro de
Investigação e de Estudos em Belas-Artes.
Aos dois do mês de setembro de 2021, pelas 10:00 horas, convocado pela sua Coordenadora, reuniu o
Júri de Recrutamento e Seleção do concurso supra identificado, com a presença de todos os membros Vogais Efetivos e Vogais Suplentes - composto por Doutora Teresa Isabel Matos Pereira (ESE/IPL), que
presidiu a reunião enquanto coordenadora do painel, Doutora Margarida Penetra Prieto (ULHT), Doutora
Marta Maria Lopes Cordeiro (ESTC/IPL), Doutor Luis Herberto (Dep. Artes/UBI) e Doutora Teresa Desterro
(IPT), na qualidade de vogais efetivos, tendo como ponto de ordem de trabalhos:
1 - Análise da resposta dos candidatos em fase de audiência prévia da exclusão à Etapa 2 – Entrevista
Individual, na sequência da lista de ordenação definitiva de avaliação da Etapa 1 e após análise de
audiência prévia à exclusão de candidaturas, constante na Ata nº 5.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Na sequência da exclusão à Etapa 2 – Entrevista Individual, para atribuição de quatro bolsas de
Investigação para doutoramento, foi solicitada a reapreciação das alegações, em fase de audiência prévia,
pelos seguintes candidatos:
- Mariana Sousa – Área de Candidatura 2;
- Márcio Emanuel Rodrigues Carvalho - Área de Candidatura 4
Na sequência da divulgação das classificações e lista de ordenação definitiva consoante Ata 5, ainda
procedeu ao Júri à apreciação das alegações, face à classificação obtida na Etapa 1, da candidata:
- Ana Margarida Correia – Área de Candidatura 1;
Procedeu o júri do painel à análise dos argumentos apresentados pelos candidatos, tendo deliberado a
reapreciação das três candidaturas, resultando da mesma, com base no explanado em anexo (anexo I), a
alteração das classificações atribuídas às candidaturas das candidatas Mariana Sousa e Ana Margarida
Correia, mantendo-se a classificação da candidatura do candidato Márcio Carvalho. Anexa-se nova lista
unitária de ordenação das classificações, bem como as fichas de avaliação de cada candidato (anexo II).
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Consequentemente, e pela desistência da candidata Maria José Coelho do procedimento concursal, a
candidata Mariana Sousa fica admitida à E2 – Entrevista Individual.
Declara-se ainda na presente ata a desistência do candidato Tiago Costa e da candidata Sara Inácio do
procedimento concursal, pelo que fica admitida a candidata Noemi Barrios para a E2 – entrevista
individual.
Deverá assim, notificar-se os candidatos da presente decisão, através de mensagem de correio
eletrónico, dado ter sido facultado consentimento prévio pela mesma, para a comunicação por intermédio
dessa via, conforme previsto na alínea b) do n.º 2 do artigo 112.º do Código do Procedimento
Administrativo (Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro).
Os restantes candidatos excluídos à Etapa 2 não apresentaram qualquer alegação dentro do prazo de
audiência prévia pelo que se mantém a exclusão dos mesmos. Não se verificou igualmente qualquer
alegação dos restantes candidatos relativamente à classificação obtida na Etapa 1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pelas 12:00 horas, nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, dela se lavrando a
presente ata, a qual, após lida e aprovada, vai ser assinada por todos os membros do Júri em efetividade
de funções.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Coordenadora

A Vogal Efetiva

Assinado por : TERESA ISABEL MATOS PEREIRA
Num. de Identificação: 10389394
________________________________
Data: 2021.09.08
20:51:02+01'00'

Assinado por : Margarida Penetra Prieto
Num. de Identificação: BI10812232
________________________________
Data: 2021.09.06 17:24:32 +0100

(Prof. Doutora Teresa Isabel Matos Pereira)

(Prof. Doutora Margarida Penetra Prieto)

A Vogal Efetiva
________________________________

Vogal
Efetivo DE AVELAR
Assinado por O
: LUÍS
HERBERTO
BORGES FERREIRA NUNES
Num. de Identificação: 07458591
Data: 2021.09.06 21:30:36 +0100
________________________________

(Prof. Doutora Marta Maria Lopes Cordeiro)

(Prof. Doutor Luis Herberto)

A Vogal Efetiva
Assinado de forma digital
Teresa
por Teresa Desterro
2021.09.07 15:57:22
________________________________
Desterro Dados:
+01'00'

(Prof. Doutora Teresa Desterro)
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ANEXO I
Mariana Sousa

_ _ __ _ __ __ _ __ __ _ __ _ __ __ _ __ __ _ __ _ __ __ _ __ __ _ __ _ __ __ _ __ __ _ __ _ __

Seguindo os critérios definidos no edital de abertura do concurso, cada candidato foi avaliado por três
avaliadores, tendo sido apresentado todo o processo de forma transparente através da documentação
enviada a cada candidato.
Quanto à avaliação do subcritério A1- percurso académico, há a referir que foi realizada a reapreciação
deste critério à luz da tabela de conversão definida no edital. Por este motivo a classificação deste critério
foi de 7,03.
No caso da apreciação do subcritério A2 - curriculum pessoal é explicitamente referido no edital: “ Na
apreciação deste subcritério, os avaliadores analisam e ponderam o currículo do candidato de forma
holística, avaliando de modo integrado o mérito do seu percurso académico, científico, artístico e
profissional, nomeadamente a experiência de investigação, incluindo comunicações, publicações
científicas e produção artística”.
Cada avaliador expressou assim em valores numéricos esta “apreciação holística e integrada” (que não se
refere apenas à produção artística mas sim a um leque mais alargado de produções bem como à sua
coerência e pertinência para o concurso a que se candidata) de forma soberana.
O resultado final da classificação de cada candidato resulta da média das três classificações, facto que
anula possíveis discrepâncias entre avaliadores ou qualquer apreciação subjetiva.
Por este motivo retifica-se a classificação final da candidata para 15,79.
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Márcio Emanuel Rodrigues Carvalho

_ _ __ _ __ __ _ __ __ _ __ _ __ __ _ __ __ _ __ _ __ __ _ __ __ _ __ _ __ __ _ __ __ _ __ _ __

Seguindo os critérios definidos no edital de abertura do concurso, cada candidato foi avaliado por três
avaliadores, tendo sido apresentado todo o processo de forma transparente através da documentação
enviada a cada candidato.
No caso da apreciação do subcritério A2 - curriculum pessoal é explicitamente referido no edital: “ Na
apreciação deste subcritério, os avaliadores analisam e ponderam o currículo do candidato de forma
holística, avaliando de modo integrado o mérito do seu percurso académico, científico, artístico e
profissional, nomeadamente a experiência de investigação, incluindo comunicações, publicações
científicas e produção artística”.
Cada avaliador expressou assim em valores numéricos esta “apreciação holística e integrada” (que não se
refere apenas à produção artística mas sim a um leque mais alargado de produções bem como à sua
coerência e pertinência para o concurso a que se candidata) de forma soberana e sem quaisquer
premissas da ordem do “gosto pessoal”.
O resultado final da classificação de cada candidato resulta da média das três classificações, facto que
anula possiveis discrepâncias entre avaliadores ou qualquer apreciação subjetiva.
Finalmente o pedido de anulação da classificação mais baixa pelo candidato não pode ser considerado
pois criaria, um fator de gritante injustiça face a todos/as os/as outros/as candidatos/as cuja candidatura
esteve sujeita às mesma regras.
Por este motivo e após a reapreciação da candidatura não foram encontrados motivos de alteração à
classificação atribuida aos diferentes critério tendo o juri decidido manter as mesmas classificações
atribuídas.
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Ana Margarida Correia

_ _ __ _ __ __ _ __ __ _ __ _ __ __ _ __ __ _ __ _ __ __ _ __ __ _ __ _ __ __ _ __ __ _ __ _ __

Seguindo os critérios definidos no edital de abertura do concurso, cada candidato foi avaliado por três
avaliadores, tendo sido apresentado todo o processo de forma transparente através da documentação
enviada a cada candidato. De referir que não será feita qualquer apreciação das classificações dadas a
outrem.
Quanto à avaliação do subcritério A1- percurso académico, há a referir que foi realizada uma reapreciação
à luz da tabela de conversão patente no edital tendo sido atribuida de 8,33 a este subcritério.
No caso da apreciação do subcritério A2 - curriculum pessoal é explicitamente referido no edital: “ Na
apreciação deste subcritério, os avaliadores analisam e ponderam o currículo do candidato de forma
holística, avaliando de modo integrado o mérito do seu percurso académico, científico, artístico e
profissional, nomeadamente a experiência de investigação, incluindo comunicações, publicações
científicas e produção artística”.
Cada avaliador expressou assim em valores numéricos esta “apreciação holística e integrada” (que se
refere a um leque mais alargado de produções bem como à sua coerência e pertinência para o concurso a
que se candidata) de forma legítima.
O resultado final da classificação de cada candidato resulta da média das três classificações, facto que
anula possiveis discrepâncias entre avaliadores ou qualquer apreciação subjetiva.
Após o processo de reapreciação de todos os critérios a média final é de 16,79.
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A N E X O II
ORDENAÇÃO DOS/AS CANDIDATOS/AS
ÁREA
NOME
Talita Caselato
Hugo Passarinho
João Rosas
Ana Margarida Correia
Área 1 : Arte Multimédia e
Ana Gabriela Costa
Desenho
Diana David
Francisca Sousa
Fernando Brito
Daniela Macedo
Ana Sofia Ré
Maria José Coelho
Área 2: Ciências da Arte e do
Património / Educação Artística Mariana Sousa
Carolina Resende
Andreia Ferreira
Tiago Costa
Sara Inácio
Noemi Barrios
Letícia Larin
Área 4: Pintura e Escultura
Ana Lúcia Pinto
Márcio Carvalho
Alexandre Piçarra
Rita Cêpa
Ticiano Nemer

Classificação
17,4
17,24
16,49
16,79
16,11
15,99
15,73
15,45
15,31
16,51
16,5
15,79
15,37
17,09
16,08
15,9
15,82
15,66
15,62
15,58
15,38
15,1
14,18
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Concurso para atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento CIEBA/FCT
FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL
CANDIDATO:

MARIANA SOUSA

Área de candidatura 1 (1 bolsa): Arte Multimédia e Desenho
Área de candidatura 2 (1 bolsa): Ciências da Arte do Património e Educação Artística
Área de candidatura 3 (1 bolsa): Design e Design de Comunicação
Área de candidatura 4 (1 bolsa): Escultura e Pintura
Critérios estabelecidos
Ponderação
Critério A
50%
Percurso Académico
35%
Currículo pessoal
65%
Bonificação por incapacidade
20%
Critério B
20%
Carta de Motivação
40%
Portfolio
60%
Critério C
30%
Plano de trabalhos
75%
Contributo CIEBA
25%

Classificação
16
15
0

5,60
9,75

17
17

6,80
10,20

14
15

10,50
3,75

x

Classificação final ponderada
15,35
7,68
0,00
0,00
15,35
0,00
3,40
17,00
4,28
14,25

ADMISSIBILIDADE (não substitui a consulta do aviso de abertura do concurso):
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;
Carta de motivação (máximo de 4.200 caracteres com espaços);
Portfolio em formato A4, em PDF com orientação horizontal, constituído por um máximo de 20 páginas.
Declaração designando a Área de Candidatura a que se candidata (ver ponto 5).
Atestado de Incapacidade Multiuso - nos termos do DL nº 202/96 de 23 de outubro - 6.2 Aviso de Abertura (sim = 1 | não = 0)

Concurso para atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento CIEBA/FCT
FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL
CANDIDATO:

Mariana de Figueiredo Sousa

Área de candidatura 1 (1 bolsa): Arte Multimédia e Desenho
Área de candidatura 2 (1 bolsa): Ciências da Arte do Património e Educação Artística
Área de candidatura 3 (1 bolsa): Design e Design de Comunicação
Área de candidatura 4 (1 bolsa): Escultura e Pintura
Critérios estabelecidos
Ponderação
Critério A
50%
Percurso Académico
35%
Currículo pessoal
65%
Bonificação por incapacidade
20%
Critério B
20%
Carta de Motivação
40%
Portfolio
60%
Critério C
30%
Plano de trabalhos
75%
Contributo CIEBA
25%

Classificação
16
16
0

5,60
10,40

17
18

6,80
10,80

17
18

12,75
4,50

X

Classificação final ponderada
16,70
8,00
0,00
0,00
16,00
0,00
3,52
17,60
5,18
17,25

ADMISSIBILIDADE (não substitui a consulta do aviso de abertura do concurso):
Cópia dos elementos do bilhete de identidade/cartão de cidadão/passaporte;

X

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

X

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;

X

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

X

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

X

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

X

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

Concurso para atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento CIEBA/FCT
FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL
CANDIDATO:

Mariana Sousa

Área de candidatura 1 (1 bolsa): Arte Multimédia e Desenho
Área de candidatura 2 (1 bolsa): Ciências da Arte do Património e Educação Artística
Área de candidatura 3 (1 bolsa): Design e Design de Comunicação
Área de candidatura 4 (1 bolsa): Escultura e Pintura
Critérios estabelecidos
Ponderação
Critério A
50%
Percurso Académico
35%
Currículo pessoal
65%
Bonificação por incapacidade
20%
Critério B
20%
Carta de Motivação
40%
Portfolio
60%
Critério C
30%
Plano de trabalhos
75%
Contributo CIEBA
25%

Classificação
16
13
0

5,60
8,45

16
16

6,40
9,60

17
17

12,75
4,25

X

Classificação final ponderada
15,33
7,03
0,00
0,00
14,05
0,00
3,20
16,00
5,10
17,00

ADMISSIBILIDADE (não substitui a consulta do aviso de abertura do concurso):
Cópia dos elementos do bilhete de identidade/cartão de cidadão/passaporte;

X

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

X

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;

X
N.A.

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

X

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

X

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

X

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

0

Concurso para atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento CIEBA/FCT
FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL
CANDIDATO:

MARCIO CARVALHO

Área de candidatura 1 (1 bolsa): Arte Multimédia e Desenho
Área de candidatura 2 (1 bolsa): Ciências da Arte do Património e Educação Artística
Área de candidatura 3 (1 bolsa): Design e Design de Comunicação
Área de candidatura 4 (1 bolsa): Escultura e Pintura
Critérios estabelecidos
Ponderação
Critério A
50%
Percurso Académico
35%
Currículo pessoal
65%
Bonificação por incapacidade
20%
Critério B
20%
Carta de Motivação
40%
Portfolio
60%
Critério C
30%
Plano de trabalhos
75%
Contributo CIEBA
25%

Classificação
12
15
0

4,20
9,75

15
12

6,00
7,20

14
14

10,50
3,50

X

Classificação final ponderada
13,82
6,98
0,00
0,00
13,95
0,00
2,64
13,20
4,20
14,00

ADMISSIBILIDADE (não substitui a consulta do aviso de abertura do concurso):
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;
Carta de motivação (máximo de 4.200 caracteres com espaços);
Portfolio em formato A4, em PDF com orientação horizontal, constituído por um máximo de 20 páginas.
Declaração designando a Área de Candidatura a que se candidata (ver ponto 5).
Atestado de Incapacidade Multiuso - nos termos do DL nº 202/96 de 23 de outubro - 6.2 Aviso de Abertura (sim = 1 | não = 0)

Concurso para atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento CIEBA/FCT
FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL
CANDIDATO:

MARCIO CARVALHO

Área de candidatura 1 (1 bolsa): Arte Multimédia e Desenho
Área de candidatura 2 (1 bolsa): Ciências da Arte do Património e Educação Artística
Área de candidatura 3 (1 bolsa): Design e Design de Comunicação
Área de candidatura 4 (1 bolsa): Escultura e Pintura
Critérios estabelecidos
Ponderação
Critério A
50%
Percurso Académico
35%
Currículo pessoal
65%
Bonificação por incapacidade
20%
Critério B
20%
Carta de Motivação
40%
Portfolio
60%
Critério C
30%
Plano de trabalhos
75%
Contributo CIEBA
25%

Classificação
12
18
0

4,20
11,70

19
18

7,60
10,80

17
17

12,75
4,25

x

Classificação final ponderada
16,73
7,95
0,00
0,00
15,90
0,00
3,68
18,40
5,10
17,00

ADMISSIBILIDADE (não substitui a consulta do aviso de abertura do concurso):
Cópia dos elementos do bilhete de identidade/cartão de cidadão/passaporte;

x

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

x

Certificados de habilitação dos graus académicos detidos, especificando a classificação final e, se possível, as classificações obtidas em todas as disciplinas realizadas, ou,
x
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
nãotem a escala de classificação portuguesa, ou, em alternativa, declaração de honra do candidato em como obteve o reconhecimento do grau estrangeiro equivalente ao de
dec. honra
mestre até ao final do prazo de candidatura;
Carta de motivação (máximo de 4.200 caracteres com espaços);
Portfolio em formato A4, em PDF com orientação horizontal, constituído por um máximo de 20 páginas.

x

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

x

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

0

Concurso para atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento CIEBA/FCT
FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL
CANDIDATO:

Márcio Carvalho

Área de candidatura 1 (1 bolsa): Arte Multimédia e Desenho
Área de candidatura 2 (1 bolsa): Ciências da Arte do Património e Educação Artística
Área de candidatura 3 (1 bolsa): Design e Design de Comunicação
Área de candidatura 4 (1 bolsa): Escultura e Pintura
Critérios estabelecidos
Ponderação
Critério A
50%
Percurso Académico
35%
Currículo pessoal
65%
Bonificação por incapacidade
20%
Critério B
20%
Carta de Motivação
40%
Portfolio
60%
Critério C
30%
Plano de trabalhos
75%
Contributo CIEBA
25%

Classificação
12
18
0

4,20
11,70

15
18

6,00
10,80

16
17

12,00
4,25

X

Classificação final ponderada
16,19
7,95
0,00
0,00
15,90
0,00
3,36
16,80
4,88
16,25

ADMISSIBILIDADE (não substitui a consulta do aviso de abertura do concurso):
Cópia dos elementos do bilhete de identidade/cartão de cidadão/passaporte;

X

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

X

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;

X
N.A.

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

X

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

X

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

X

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

0

Concurso para atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento CIEBA/FCT
FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL
CANDIDATO:

Ana Margarida Correia

Área de candidatura 1 (1 bolsa): Arte Multimédia e Desenho
Área de candidatura 2 (1 bolsa): Ciências da Arte do Património e Educação Artística
Área de candidatura 3 (1 bolsa): Design e Design de Comunicação
Área de candidatura 4 (1 bolsa): Escultura e Pintura
Critérios estabelecidos
Ponderação
Critério A
50%
Percurso Académico
35%
Currículo pessoal
65%
Bonificação por incapacidade
20%
Critério B
20%
Carta de Motivação
40%
Portfolio
60%
Critério C
30%
Plano de trabalhos
75%
Contributo CIEBA
25%

Classificação
16
17
0

5,60
11,05

18
17

7,20
10,20

17
17

12,75
4,25

X

Classificação final ponderada
16,91
8,33
0,00
0,00
16,65
0,00
3,48
17,40
5,10
17,00

ADMISSIBILIDADE (não substitui a consulta do aviso de abertura do concurso):
Cópia dos elementos do bilhete de identidade/cartão de cidadão/passaporte;

X

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

X

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;

X
X

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

X

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

X

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

X

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

0

Concurso para atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento CIEBA/FCT
FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL
CANDIDATO:

Ana Margarida Pais de Azevedo Andrade Correia

Área de candidatura 1 (1 bolsa): Arte Multimédia e Desenho
Área de candidatura 2 (1 bolsa): Ciências da Arte do Património e Educação Artística
Área de candidatura 3 (1 bolsa): Design e Design de Comunicação
Área de candidatura 4 (1 bolsa): Escultura e Pintura
Critérios estabelecidos
Ponderação
Critério A
50%
Percurso Académico
35%
Currículo pessoal
65%
Bonificação por incapacidade
20%
Critério B
20%
Carta de Motivação
40%
Portfolio
60%
Critério C
30%
Plano de trabalhos
75%
Contributo CIEBA
25%

Classificação
16
18
0

5,60
11,70

17
18

6,80
10,80

17
17

12,75
4,25

X

Classificação final ponderada
17,27
8,65
0,00
0,00
17,30
0,00
3,52
17,60
5,10
17,00

ADMISSIBILIDADE (não substitui a consulta do aviso de abertura do concurso):
Cópia dos elementos do bilhete de identidade/cartão de cidadão/passaporte;

X

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

X

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;

X
X

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

X

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

X

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

X

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

Concurso para atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento CIEBA/FCT
FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL
CANDIDATO:

Ana Margarida Correia

Área de candidatura 1 (1 bolsa): Arte Multimédia e Desenho
Área de candidatura 2 (1 bolsa): Ciências da Arte do Património e Educação Artística
Área de candidatura 3 (1 bolsa): Design e Design de Comunicação
Área de candidatura 4 (1 bolsa): Escultura e Pintura
Critérios estabelecidos
Ponderação
Critério A
50%
Percurso Académico
35%
Currículo pessoal
65%
Bonificação por incapacidade
20%
Critério B
20%
Carta de Motivação
40%
Portfolio
60%
Critério C
30%
Plano de trabalhos
75%
Contributo CIEBA
25%

Classificação
16
17
0

5,60
11,05

17
18

6,80
10,80

15
13

11,25
3,25

X

Classificação final ponderada
16,20
8,33
0,00
0,00
16,65
0,00
3,52
17,60
4,35
14,50

ADMISSIBILIDADE (não substitui a consulta do aviso de abertura do concurso):
Cópia dos elementos do bilhete de identidade/cartão de cidadão/passaporte;

X

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

X

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;

X
X

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

X

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

X

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

X

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

0

