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[ ATA DE JÚRI #9 – RESULTADO ENTREVISTA – ÁREA 2 ] 

 

 

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 quinze dias do mês de dezembro de 2021 pelas 14:30 horas, convocado pela sua Coordenadora, 

reuniu o Júri de Recrutamento e Seleção do concurso supra identificado composto por Doutora Teresa 

Isabel Matos Pereira (ESE/IPL), que presidiu a reunião enquanto coordenadora do painel, Doutora 

Margarida Penetra Prieto (ULHT) e Doutora Teresa Desterro (IPT), na qualidade de vogais efetivas, 

cumprindo com o disposto no ponto 6.1 do Etapa 2 (E2) do aviso de abertura que estabelece que estarão 

presentes pelo menos 3 elementos do júri na Entrevista Individual, tendo como ponto único da ordem de 

trabalhos a apreciação da entrevista individual realizada à candidata Carolina Rezende para atribuição de 

classificação final e apuramento da adaptabilidade da candidata para atribuição da bolsa relativa à Área 

de Candidatura 2. 

 

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

 

Considerando a desistência da candidata selecionada para a Área de Candidatura 2 - Ana Sofia Ré – e 

a desistência da candidata seguinte - Mariana Sousa, notificou-se a candidata Carolina Rezende para 

realização da entrevista individual. Confirmada a comparência da candidata notificada a tendo-se realizado 

a entrevista de seleção nos termos e de acordo com os parâmetros estabelecidos no ponto 6.1 do Aviso de 

Abertura – E2, delibera o júri atribuir a bolsa da Área 2 à candidata Carolina Rezende, cujo resultado final 

da entrevista de seleção é a que consta na ficha de avaliação em anexo à presente ata, passando a fazer 

parte integrante da mesma. 

 

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

 

Pelas 15:00 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 pelos membros do Júri presentes na entrevista 

e em efetividade de funções.  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

A Coordenadora 

 

 

 

________________________________ 

 

(Prof. Doutora Teresa Isabel Matos Pereira) 

 

 

 

 

 

A Vogal Efetiva 

 

 

 

________________________________ 

 

(Prof. Doutora Margarida Penetra Prieto) 

 

 

 

A Vogal Efetiva 

 

 

 

________________________________ 

 

 (Prof. Doutora Teresa Desterro) 



 

 

 
 

___________________________________________________________ 
 

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

 

Ficha de Avaliação individual 
 
 

Nome do Candidato 
 

_________Carolina Coppoli Rezende _________ 
 
A candidata realizou a entrevista individual apresentando uma breve descrição do 
seu percurso pessoal e investigativo, bem como dos aspetos mais relevantes do seu 
plano de trabalhos integrado na área 2. A candidata apresentou uma abordagem aos 
principais aspetos de natureza teórica e prática da sua investigação, destacando a 
pertinência do estudo para a compreensão da cultura material, relacionada com a 
utilização da pedra sabão bem como das suas ligações históricas ao barroco 
mineiro.  
 
A candidata cumpriu o tempo estipulado para a apresentação tendo demonstrado 

uma boa capacidade de comunicação e respondido adequadamente às questões 

que lhe foram colocadas pelos membros do painel.  

 

A classificação atribuída à candidata foi 16,3 valores  
 

 
 


	Ata_9_Resultados_EntrevistaÁrea 2
	Relatório-Entrevista Carolina Rezende_ata9

		2021-12-17T12:20:39+0000


		2021-12-17T12:53:33+0000


		2021-12-17T14:23:38+0000
	Teresa Desterro




