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[ ATA DE JÚRI #7 – RESULTADOS ENTREVISTAS ] 

 

 

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 vinte e quatro dias do mês de setembro de 2021 pelas 14:30 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, Doutor José Vicente (Dep. Artes/UBI) e 

Doutor Luis Afonso (Escola de Artes/UE), na qualidade de vogais suplentes, tendo como ponto único da 

ordem de trabalhos a apreciação das entrevistas realizadas na Etapa 2 (E2) – Entrevista individual - e a 

elaboração da lista unitária de ordenação final. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tendo sido notificados os candidatos admitidos à E2, considerando as desistências dos candidatos 

Maria José Coelho (Área Candidatura 2), Tiago Costa (Área Candidatura 4) e Sara Inácio (Área Candidatura 

4) do procedimento consursal, e confirmadas as comparências dos candidatos notificados, as entrevistas 

de seleção foram realizadas nos termos e de acordo com os parâmetros estabelecidos no ponto 6.1 do 

Aviso de Abertura – Etapa 2. 

 

Tendo-se verificado que a Área 3 ficou deserta de candidaturas, conforme consta na ATA nº 4, e 

cumprindo com o disposto no ponto 5.1 do Aviso de Abertura, tendo sido a Área 1 a que apresentou mais 

candidaturas, atribui-se ao segundo classificado desta a bolsa correspondente à da área deserta de 

candidaturas. Permanece atribuída uma bolsa à candidatura com maior classificação em cada uma das 

Áreas 2 e 4.  O resultado final das entrevistas de seleção são as que constam da lista abaixo, ordenadas 

unitariamente por Área de Candidatura. As respetivas fichas de avaliação ficam em anexo à presente ata, 

passando a fazer parte integrante da mesma. 
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Área 1 

Hugo Passarinho – 18,00 valores 

João Rosas - 17,3 valores 

Talita Caselato - 16,30 valores 

Ana Margarida Correia -15,00 valores  

 

Área 2 

Ana Sofia Ré - 17,70 valores 

Mariana Sousa- 15,70 valores 

 

      Área 4 

Andreia Ferreira – 19,00 valores 

Noemi Barrios- 17,00 valores 

 

 

Considerando o disposto no n.º 9 do Aviso de Abertura que fixa que, caso a decisão a tomar seja 

desfavorável à concessão da bolsa, os candidatos têm um prazo de 10 dias úteis, após a divulgação dos 

resultados da avaliação, para se pronunciarem, querendo, em sede de audiência prévia, 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). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pelas 17:00 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 

 
 
 

________________________________ 
 

(Prof. Doutora Teresa Isabel Matos Pereira) 
 
 

 
A Vogal Efetiva 

 
 
 

________________________________ 
 

(Prof. Doutora Margarida Penetra Prieto) 
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A Vogal Efetiva 

 
 
 

________________________________ 
 

 (Prof. Doutora Marta Maria Lopes Cordeiro) 
 

 
O Vogal Efetivo 

 
 
 

________________________________ 
 

(Prof. Doutor Luis Herberto) 

 

 

 
A Vogal Efetiva 

 
 
 

________________________________ 
 

 (Prof. Doutora Teresa Desterro) 



 

 

 
 

___________________________________________________________ 
 

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

 
Ficha de Avaliação individual 

 

 

Ana Margarida Correia 
 

 
A candidata  realizou a entrevista individual apresentando uma descrição do seu 
percurso pessoal, artístico e académico. 
A decrição do projeto de investigação assumiu grande brevidade, apesar da 
candidata ter excedido o tempo estipulado para a apresentação. Demonstrou 
algumas dificuldades em comunicar de forma clara a relação entre o seu projeto 
artístico (que se fundamenta em escolhas afetivas) para caracterizar uma época 
histórica em Portugal e a sua pertinência científica.  
 
A classificação atribuída à candidata na 2ºEtapa do concurso foi de 15 valores.  
 
 
 



 

 

 
 

___________________________________________________________ 
 

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

 
Ficha de Avaliação individual 

 

 

Ana Sofia Ré 

 
A candidata realizou a entrevista individual apresentando uma descrição do seu 
percurso pessoal, artístico e académico relacionando-a com as motivações para a 
realização da investigação de doutoramento.  
Apresentou uma abordagem consistente dos principais aspetos da sua investigação 
tendo conseguido demonstrar a sua pertinência científica no contexto nacional e 
internacional.   
A candidata revelou uma grande capacidade de comunicação oral e visual com a 
apresentação de infogramas que explicitam problemáticas e metodologias bem 
como uma nova de pensar a educação artística na relação com as questões da 
identidade.  
 
A classificação atribuída à candidata na 2ºEtapa do concurso foi de 17,7 valores.  
 
 
 



 

 

 
 

___________________________________________________________ 
 

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

 
Ficha de Avaliação individual 

 

 

Andreia Ferreira  

 
A candidata realizou a entrevista individual apresentando uma descrição do seu 
percurso pessoal, artístico e académico relacionando-a com as motivações para a 
conclusão da investigação de doutoramento.  
Apresentou uma abordagem muito consistente dos principais aspetos da sua 
investigação tendo conseguido demonstrar a pertinência científica no contexto 
nacional e internacional, com a disponibilização de uma base de dados pública. 
Deste modo a candidata justificou de forma clara a candidatura à bolsa com a 
consolidação e aprofundamento dos objetivos do trabalho iniciado.   
Revelou uma grande capacidade de comunicação avançando com respostas 
possiveis às questões iniciais de investigação formuladas no projeto.  
 
A classificação atribuída à candidata na 2ºEtapa do concurso foi de 19 valores.  
 
 
 



 

 

 
 

___________________________________________________________ 
 

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

 

Ficha de Avaliação individual 

 
Hugo Passarinho 

 
O candidato realizou a entrevista individual apresentando uma descrição do seu 
percurso pessoal, artístico e académico relacionando-a com as motivações para a 
realização da investigação de doutoramento.  
Apresentou uma abordagem dos principais aspetos de natureza teórica e prática da 
sua investigação tendo conseguido demonstrar a articulação entre o legado do 
desenho e as ferramentas digitais/tecnologias emergentes.  
O candidato revelou uma grande capacidade de comunicação ao relacionar a prática 
profissional com a investigação em curso, considerando um vasto conhecimento do 
cenário português e internacional na proposta de implementação de práticas 
didáticas do desenho.  
A classificação atribuída ao candidato na 2ºEtapa do concurso foi de 18 valores.  
 
 
 



 

 

 
 

___________________________________________________________ 
 

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

 

Ficha de Avaliação individual 

 
João Rosas 

 
 

O candidato realizou a entrevista individual apresentando uma descrição do seu 
percurso pessoal, artístico e académico relacionando-a com as motivações para a 
realização da investigação de doutoramento.  
 
O candidato revelou uma grande capacidade de comunicação ao apresentar uma 
abordagem dos principais aspetos de natureza conceptual e metodológica, 
destacando-se a teia de conceitos convocada para o projeto. A modalidade 
experimental e processual permite uma abertura quanto ao(s) formato(s) do(s) 
objeto(s) artístico(s) final(ais).   
 
A classificação atribuída ao candidato na 2ºEtapa do concurso foi de 17,3 valores.  
 
 
 



 

 

 
 

___________________________________________________________ 
 

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

 

Ficha de Avaliação individual 

 

 
Mariana Sousa 

 
 
A candidata realizou a entrevista individual apresentando uma breve descrição das 
ligações institucionais que presidiram e estruturaram o projeto de doutoramento. 
Estas ligações encontram-se na base da escolha do objeto de estudo, relacionam-se 
com a metodologia de trabalho a seguir e apresentação de resultados. 
Foi sublinhada a dimensão do espólio em análise (e que constitui objeto de estudo) 
e da necessidade premente da sua documentação, salvaguarda e disponibilização 
pública. 
 
A informação esteve conforme a que já havia sido disponibilizada no ato da 
candidatura, no processo documental. 
 
A candidata cumpriu o tempo estipulado para a apresentação tendo demonstrado 

uma boa capacidade de comunicação não tendo feito, contudo, uma ligação muito 

clara às motivações (artísticas, científicas) que presidem à investigação a realizar. 

 

A classificação atribuída à candidata foi 15,7 valores 
 
 
 



 

 

 
 

___________________________________________________________ 
 

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

 

Ficha de Avaliação individual 

 

 
Noemi Barrios 

 
 
A candidata realizou a entrevista individual apresentado uma descrição do projeto 
artístico/investigação a desenvolver considerando essencialmente aspetos de 
natureza prática. Utilizou como exemplo alguns objetos cerâmicos concretizados, 
por forma a demonstrar a afinidade entre a tecnologia e as questões de arte 
contemporânea. 
A abordagem às questões teóricas foi genérica não existindo uma problemática 
centralizadora da investigação a realizar.   
 
A candidata cumpriu o tempo estipulado para a apresentação tendo demonstrado 

capacidade de comunicação sem que, todavia, tenha clarificado as questões 

científicas e metodológicas inerentes ao estudo a realizar. 

A classificação atribuída à candidata foi de 17 valores. 
 
 



 

 

 
 

___________________________________________________________ 
 

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

 

Ficha de Avaliação individual 

 
Talita Caselato  

 
 
A candidata realizou a entrevista individual apresentando uma breve descrição do 
seu percurso pessoal, artístico e académico, bem como dos aspetos mais relevantes 
do seu plano de trabalhos. A candidata apresentou uma abordagem dos principais 
aspetos de natureza concetual da sua investigação que, contudo, não acrescentou 
informação adicional relativamente à primeira fase da candidatura. 
A candidata cumpriu o tempo estipulado para a apresentação tendo demonstrado 

algumas dificuldades em comunicar de forma clara a relação entre o projeto a 

realizar e a sua pertinência científica no contexto nacional e internacional. 

A classificação atribuída à candidata na 2ºEtapa do concurso foi de 16,3 valores.  
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