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Resultados Finais ETAPA 2  

(Ordenação decrescente por área de candidatura) Classif. Obs.   

Área de Candidatura 1 – Arte Multimédia e Desenho (2 bolsas)       

Hugo Passarinho 18,00     

João Rosas 17,30     

Talita Caselato 16,30     

Ana Margarida Correia 15,00     

Área de Candidatura 2 – Ciências da Arte e do Património /Educação Artística (1 bolsa)   

Ana Sofia Ré 17,70 D/NC*   

Maria José Coelho - D/NC*   

Mariana Sousa 15,70 D/NC*   

Carolina Rezende 16,30 **   

Área de Candidatura 4 – Pintura e Escultura (1 bolsa)       

Andreia Ferreira 19,00 D/NC*   

Tiago Costa - D/NC*   

Sara Inácio - D/NC*   

Noemi Barrios 17,00 **   

     

* Desistiu do procedimento concursal e/ou não compareceu à E2 - Entrevista 

Individual    

**Admição à E2 por desistência dos candidatos anteriores     

     

Resultados Finais ETAPA 1    
(Ordenação decrescente por área de candidatura) Classif. 

Fator 

Exclusão 

Admissão 

Etapa 2   

Área de Candidatura 1 – Arte Multimédia e Desenho (2 bolsas)        

Talita Caselato 17,40   S  

Hugo Passarinho 17,24   S  

Ana Margarida Correia 16,79   S  

João Rosas 16,49   S  

Ana Gabriela Costa 16,11   N*  

Diana David 15,99   N*  

Francisca Sousa 15,73   N*  

Fernando Brito 15,45   N*  

Daniela Macedo 15,31   N*  

Laurent David 13,22 4    

Ana Carolina Pádua Mendes Dias Excluído 3    

Janna Guichet Excluído 3    

Área de Candidatura 2 – Ciências da Arte e do Património /Educação Artística (1 bolsa)  

Ana Sofia Ré 16,51   S  

Maria José Coelho 16,50   S  

Mariana Sousa 15,79   N*  

Carolina Rezende 15,37   N*  

Aline Medeiros 9,16 4    

Bruno Bontempo Excluído 3    

Carlos Manuel Monteiro Alves Excluído 2    

Elaine de Almeida Excluído 3    

Germana Lopes de Oliveira Cavalcante Excluído 2    

Michele Dias Augusto Excluído 1    
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Área de Candidatura 4 – Pintura e Escultura (1 bolsa)        

Andreia Ferreira 17,09   S  

Tiago Costa 16,08   S  

Sara Inácio 15,90   N*  

Noemi Barrios 15,82   N*  

Letícia Larín 15,66   N*  

Ana Lúcia Pinto 15,62   N*  

Márcio Carvalho 15,58   N*  

Alexandre Piçarra 15,38   N*  

Rita Cêpa 15,10   N*  

Ticiano Nemer 14,18   N*  

     

1) Fora do prazo estabelecido, conforme fixado no ponto 1 do Aviso de Abertura 

2) Não apresentação de portfolio conforme o ponto 4.2. do Aviso de Abertura 

3) Não apresentação do registo de reconhecimento de grau académico que permita aferir a conversão das classificações 

para a escala portuguesa e/ou Não apresentação da declaração de compromisso de honra nem do registo de 

reconhecimento de grau académico 

4) Consideram-se provisoriamente excluídas as seguintes candidaturas com pontuação inferior a 14 valores na Etapa 1 

conforme o ponto 6.1. do Aviso de Abertura 

* Serão admitidos à segunda etapa do concurso (E2), para cada área de candidatura, os primeiros 2 candidatos com 

classificação final mais elevada e igual ou superior a 14 valores na primeira etapa do concurso (E1), conforme fixado no 

ponto 6.1 do Aviso de Abertura 

 



 
 
 
 
 

ANEXO II 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Fichas de Avaliação 

 

 

Resultados Finais - ETAPA 2 

(entrevista individual) 



 

 

 
 

___________________________________________________________ 
 

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 

 

 

Nome do Candidato 
 

_________Carolina 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  

 

 

 



 

 

 
 

___________________________________________________________ 
 

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.  
 
 
 



 
 
 
 
 

ANEXO III 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Fichas de Avaliação 

 

 

Resultados Finais - ETAPA 1 



 

 

 
 

___________________________________________________________ 
 

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

 

Ficha de Avaliação individual 

 

 

Nome do Candidato 
 

_________Alexandre Piçarra _________ 
 
 
Reunido o painel de avaliação foram apresentadas, por cada membro, as fichas de 

avaliação referentes à Etapa 1 do concurso. Procedeu-se de seguida à média das 

classificações atribuídas de acordo com cada critério de avaliação, considerando 

que classificação final corresponde a uma média aritmética ponderada tal como 

indicado no edital da abertura do concurso. 

No que concerne ao critério  A  ( Mérito do candidato) foi atribuida uma classificação 

de13,95 tendo os membros do painel considerado que o mesmo apresenta uma 

formação adequada bem como um curriculo que revela alguma experiência na área 

a que se candidata ao nível da participação em exposições.  

No que concerne ao critério B (Carta de motivação do candidato e Portfólio) foi 

atribuída uma classificação de 16,30 tendo em consideração o trabalho apresentado 

no portfólio bem como a carta de motivação que demonstram uma prática artística 

na área bem como objetivos claros quanto ao desenvolvimento da investigação na 

área a que se candidata. 

No que concerne ao critério C (Mérito do plano de trabalho) foi atribuída uma 

classificação de 17,00 tendo em consideração a clara definição do tema, objetivos e 

metodologia de trabalho bem como da fundamentação teórica apresentada. 

Atendendo às classificações atribuídas a cada critério foi obtida a classificação final 

de 15,38  

 

 



 

 

 
 

___________________________________________________________ 
 

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

 

Ficha de Avaliação individual 

 

 

Nome do Candidato 
 

_________Aline Medeiros _________ 
 
 
Reunido o painel de avaliação foram apresentadas, por cada membro, as fichas de 

avaliação referentes à Etapa 1 do concurso. Procedeu-se de seguida à média das 

classificações atribuídas de acordo com cada critério de avaliação, considerando 

que classificação final corresponde a uma média aritmética ponderada tal como 

indicado no edital da abertura do concurso. 

No que concerne ao critério  A  ( Mérito da candidata) foi atribuida uma classificação 

de 12,55  tendo os membros do painel considerado que a mesma apresenta uma 

formação inicial na área musical adequada e um curriculo que revela experiência no 

âmbito da área a que se candidata.  

No que concerne ao critério B (Carta de motivação da candidata e Portfólio) foi 

atribuída uma classificação de 13,80 tendo em consideração o percurso apresentado 

no portfólio que revela a prática artística na área da música. A carta de motivação 

incide essencialmente sobre o percurso académico e profissional sendo que refere 

brevemente os objetivos quanto ao desenvolvimento da investigação na área a que 

se candidata. 

No que concerne ao critério C (Mérito do plano de trabalho) foi atribuída uma 

classificação de 1,25 dado que a candidata não apresenta um plano de trabalho 

estruturado tendo apenas manifestado o propósito de desenvolver investigação no 

domínio da Educação Artística.  

Atendendo às classificações atribuídas a cada critério foi obtida a classificação final 

de  9,16 

 



 

 

 
 

___________________________________________________________ 
 

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

 

Ficha de Avaliação individual 

 

 

Nome do Candidato 
 

_________Ana Gabriela Costa _________ 
 
 
Reunido o painel de avaliação foram apresentadas, por cada membro, as fichas de 

avaliação referentes à Etapa 1 do concurso. Procedeu-se de seguida à média das 

classificações atribuídas de acordo com cada critério de avaliação, considerando 

que classificação final corresponde a uma média aritmética ponderada tal como 

indicado no edital da abertura do concurso. 

No que concerne ao critério  A  ( Mérito da candidata) foi atribuida uma classificação 

de 16,00 tendo os membros do painel considerado que a mesma apresenta um 

percurso adequado na área do desenho comprovado pelo curriculo vitae 

apresentado.  

 

No que concerne ao critério B (Carta de motivação e Portfólio) foi atribuída uma 

classificação de14,80 tendo em consideração o escasso e pouco variado trabalho 

apresentado no portfólio. Quanto à carta de motivação revela objetivos bem 

delineados quanto ao desenvolvimento da investigação na área a que se candidata. 

No que concerne ao critério C (Mérito do plano de trabalho) foi atribuída uma 

classificação de 17, 30 tendo em consideração a pertinência e clareza do plano de 

trabalho apresentado, designadamente quanto aos objetivos, metodologia, 

exequibilidade do cronograma, fundamentação teórica e contributos para o plano 

estratégico do CIEBA. 

Atendendo às classificações atribuídas a cada critério foi obtida a classificação final 

de 16,11. 



 

 

 
 

___________________________________________________________ 
 

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

 

Ficha de Avaliação individual 

 

 

Nome do Candidato 
 

_________Ana Lúcia Pinto _________ 
 
 
Reunido o painel de avaliação foram apresentadas, por cada membro, as fichas de 

avaliação referentes à Etapa 1 do concurso. Procedeu-se de seguida à média das 

classificações atribuídas de acordo com cada critério de avaliação, considerando 

que classificação final corresponde a uma média aritmética ponderada tal como 

indicado no edital da abertura do concurso. 

No que concerne ao critério  A  ( Mérito da candidata) foi atribuida uma classificação 

de  14,65  tendo os membros do painel considerado que esta apresenta uma 

formação adequada, à qual acresce um percurso que revela alguma experiência na 

área a que se candidata. 

No que concerne ao critério B (Carta de motivação do candidato e Portfólio) foi 

atribuída uma classificação de 15,86 tendo em consideração o trabalho de 

investigação apresentado no portfólio bem como a carta de motivação que revelam, 

respetivamente, uma pesquisa na área da escultura, bem como a clareza dos 

fundamentos para o desenvolvimento da investigação na área a que se candidata. 

No que concerne ao critério C (Mérito do plano de trabalho) foi atribuída uma 

classificação de 17,08 tendo em consideração a clareza e pertinência do plano de 

trabalho apresentado, designadamente quanto aos objetivos, metodologia, 

exequibilidade do cronograma, fundamentação teórica e contributos para o plano 

estratégico do CIEBA. 

Atendendo às classificações atribuídas a cada critério foi obtida a classificação final 

de 15,62 

 



 

 

 
 

___________________________________________________________ 
 

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

 

Ficha de Avaliação individual 

 

 

Nome do Candidato 
 

_________Ana Margarida Correia _________ 
 
 
Reunido o painel de avaliação foram apresentadas, por cada membro, as fichas de 

avaliação referentes à Etapa 1 do concurso. Procedeu-se de seguida à média das 

classificações atribuídas de acordo com cada critério de avaliação, considerando 

que classificação final corresponde a uma média aritmética ponderada tal como 

indicado no edital da abertura do concurso. 

No que concerne ao critério  A  ( Mérito da candidata) foi atribuida uma classificação 

de 16,86 tendo os membros do painel considerado que esta apresenta uma 

formação adequada, à qual acresce uma experiência relevante na área a que se 

candidata, comprovada pelo curriculo vitae apresentado.  

No que concerne ao critério B (Carta de motivação e Portfólio) foi atribuída uma 

classificação de 17, 53 tendo em consideração o trabalho apresentado no portfólio 

bem como a carta de motivação que revelam uma prática artística bastante 

consistente bem como objetivos bem delineados quanto ao desenvolvimento da 

investigação na área a que se candidata. 

No que concerne ao critério C (Mérito do plano de trabalho) foi atribuída uma 

classificação de 16,16 tendo em consideração a clareza do plano de trabalho 

apresentado, designadamente quanto aos objetivos, metodologia, cronograma, 

fundamentação teórica e contributos para o plano estratégico do CIEBA. 

Atendendo às classificações atribuídas a cada critério foi obtida a classificação final 

de 16,79  

 



 

 

 
 

___________________________________________________________ 
 

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

 

Ficha de Avaliação individual 

 

 

Nome do Candidato 
 

_________Ana Sofia Ré _________ 
 
 
Reunido o painel de avaliação foram apresentadas, por cada membro, as fichas de 

avaliação referentes à Etapa 1 do concurso. Procedeu-se de seguida à média das 

classificações atribuídas de acordo com cada critério de avaliação, considerando 

que classificação final corresponde a uma média aritmética ponderada tal como 

indicado no edital da abertura do concurso. 

No que concerne ao critério  A  ( Mérito da candidata) foi atribuida uma classificação 

de 15,95 tendo os membros do painel considerado que esta candidata apresenta 

uma formação muito adequada, à qual acresce um percurso apresentado no 

curriculo que revela uma sólida e aprofundada experiência na área a que se 

candidata.  

No que concerne ao critério B (Carta de motivação do candidato e Portfólio) foi 

atribuída uma classificação de 15,80  tendo em consideração as evidências 

apresentadas no portfólio bem como a carta de motivação que revelam uma prática 

consistente no domínio da educação artística bem como objetivos bem delineados 

quanto ao desenvolvimento da investigação na área a que se candidata. 

No que concerne ao critério C (Mérito do plano de trabalho) foi atribuída uma 

classificação de 17,91 tendo em consideração a atualidade e pertinência do plano de 

trabalho apresentado, designadamente no que toca à problemática a investigar,  

clareza dos objetivos, metodologia, exequibilidade do cronograma, fundamentação 

teórica e contributos para o plano estratégico do CIEBA. 

Atendendo às classificações atribuídas a cada critério foi obtida a classificação final 

de 16,51 



 

 

 
 

___________________________________________________________ 
 

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

 

Ficha de Avaliação individual 

 

 

Nome do Candidato 
 

_________Andreia Ferreira _________ 
 
 
Reunido o painel de avaliação foram apresentadas, por cada membro, as fichas de 

avaliação referentes à Etapa 1 do concurso. Procedeu-se de seguida à média das 

classificações atribuídas de acordo com cada critério de avaliação, considerando 

que classificação final corresponde a uma média aritmética ponderada tal como 

indicado no edital da abertura do concurso. 

No que concerne ao critério  A  ( Mérito da candidata) foi atribuida uma classificação 

de 17,88  tendo os membros do painel considerado que a mesma apresenta uma 

formação muito adequada, à qual acresce um percurso apresentado no curriculo que 

revela uma sólida e aprofundada experiência na área a que se candidata.  

No que concerne ao critério B (Carta de motivação do candidato e Portfólio) foi 

atribuída uma classificação de 16,20  tendo em consideração o trabalho apresentado 

no portfólio bem como a carta de motivação que revelam, respetivamente, uma 

continuada pesquisa artística na área da escultura, bem como a clareza dos 

objetivos quanto ao desenvolvimento da investigação na área a que se candidata. 

No que concerne ao critério C (Mérito do plano de trabalho) foi atribuída uma 

classificação de  16,33  tendo em consideração a clareza e pertinência do plano de 

trabalho apresentado, designadamente quanto aos objetivos, metodologia, 

exequibilidade do cronograma, fundamentação teórica e contributos para o plano 

estratégico do CIEBA. 

Atendendo às classificações atribuídas a cada critério foi obtida a classificação final 

de 17,09 

 



 

 

 
 

___________________________________________________________ 
 

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

 

Ficha de Avaliação individual 

 

 

Nome do Candidato 
 

_________Carolina Rezende _________ 
 
 
Reunido o painel de avaliação foram apresentadas, por cada membro, as fichas de 

avaliação referentes à Etapa 1 do concurso. Procedeu-se de seguida à média das 

classificações atribuídas de acordo com cada critério de avaliação, considerando 

que classificação final corresponde a uma média aritmética ponderada tal como 

indicado no edital da abertura do concurso. 

No que concerne ao critério  A  ( Mérito da candidata) foi atribuida uma classificação 

de 14,60  tendo os membros do painel considerado que a mesma apresenta uma 

formação inicial em comunicação e não possuindo formação pós-graduada na área  

O curriculo apresentado revela experiência no âmbito do património, adequada à 

área a que se candidata.  

No que concerne ao critério B (Carta de motivação da candidata e Portfólio) foi 

atribuída uma classificação de 15,46  tendo em consideração o trabalho apresentado 

no portfólio bem como a carta de motivação que revelam uma prática na área da 

museologia bem como objetivos precisos quanto ao desenvolvimento da 

investigação na área a que se candidata. 

No que concerne ao critério C (Mérito do plano de trabalho) foi atribuída uma 

classificação de 15,58  tendo em consideração a clareza do plano de trabalho 

apresentado, designadamente quanto à fundamentação teórica, estado da arte, 

objetivos, metodologia, cronograma e contributos para o plano estratégico do CIEBA. 

Atendendo às classificações atribuídas a cada critério foi obtida a classificação final 

de 15,37 

 



 

 

 
 

___________________________________________________________ 
 

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

 

Ficha de Avaliação individual 

 

 

Nome do Candidato 
 

_________Daniela Macedo _________ 
 
 
Reunido o painel de avaliação foram apresentadas, por cada membro, as fichas de 

avaliação referentes à Etapa 1 do concurso. Procedeu-se de seguida à média das 

classificações atribuídas de acordo com cada critério de avaliação, considerando 

que classificação final corresponde a uma média aritmética ponderada tal como 

indicado no edital da abertura do concurso. 

No que concerne ao critério  A  ( Mérito da candidata) foi atribuida uma classificação 

de 15,64 tendo os membros do painel considerado que esta  apresenta uma 

formação adequada bem como um curriculo que revela experiência artística e de 

pesquisa na área a que se candidata.  

No que concerne ao critério B (Carta de motivação e Portfólio) foi atribuída uma 

classificação de 13,93 tendo em consideração que o trabalho apresentado no 

portfólio demonstra uma prática artística, embora a carta de motivação incida 

essencialmente sobre a experiência da candidata ao invés de focar as premissas 

para a investigação na área a que se candidata. 

No que concerne ao critério C (Mérito do plano de trabalho) foi atribuída uma 

classificação de 15,66 tendo em consideração a definição clara do tema, objetivos,  

revisão da literatura e respetivo contributo para o plano estratégico do CIEBA. 

Atendendo às classificações atribuídas a cada critério foi obtida a classificação final 

de 15,31 

 

 
 



 

 

 
 

___________________________________________________________ 
 

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

 

Ficha de Avaliação individual 

 

 

Nome do Candidato 
 

_________Diana David _________ 
 
 
Reunido o painel de avaliação foram apresentadas, por cada membro, as fichas de 

avaliação referentes à Etapa 1 do concurso. Procedeu-se de seguida à média das 

classificações atribuídas de acordo com cada critério de avaliação, considerando 

que classificação final corresponde a uma média aritmética ponderada tal como 

indicado no edital da abertura do concurso. 

No que concerne ao critério  A  ( Mérito da candidata) foi atribuida uma classificação 

de15,99 tendo os membros do painel considerado que a mesma apresenta uma 

formação muito adequada bem como um curriculo que revela experiência na área a 

que se candidata.  

No que concerne ao critério B (Carta de motivação e Portfólio) foi atribuída uma 

classificação de 15,86 tendo em consideração que o trabalho apresentado no 

portfólio e na carta de motivação demonstram uma prática artística,  bem como 

objetivos definidos quanto ao desenvolvimento da investigação na área a que se 

candidata. 

No que concerne ao critério C (Mérito do plano de trabalho) foi atribuída uma 

classificação de 15,50 tendo em consideração a definição da área de pesquisa e 

tema, objetivos e metodologia de trabalho bem como da fundamentação teórica 

apresentada na revisão da literatura. 

Atendendo às classificações atribuídas a cada critério foi obtida a classificação final 

de 15,99 

 



 

 

 
 

___________________________________________________________ 
 

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

 

Ficha de Avaliação individual 

 

 

Nome do Candidato 
 

_________Fernando Brito _________ 
 
 
Reunido o painel de avaliação foram apresentadas, por cada membro, as fichas de 

avaliação referentes à Etapa 1 do concurso. Procedeu-se de seguida à média das 

classificações atribuídas de acordo com cada critério de avaliação, considerando 

que classificação final corresponde a uma média aritmética ponderada tal como 

indicado no edital da abertura do concurso. 

No que concerne ao critério  A  ( Mérito do candidato) foi atribuida uma classificação 

de 14,6  tendo os membros do painel considerado que o mesmo apresenta uma 

formação adequada bem como um curriculo que revela experiência na área a que se 

candidata.  

No que concerne ao critério B (Carta de motivação e Portfólio) foi atribuída uma 

classificação de 16,13 tendo em consideração que o trabalho apresentado no 

portfólio e na carta de motivação demonstram, respetivamente, uma continuidade da 

prática artística desenvolvida,  bem como as premissas para o desenvolvimento da 

investigação na área a que se candidata. 

No que concerne ao critério C (Mérito do plano de trabalho) foi atribuída uma 

classificação de 16,41 tendo em consideração a pertinência da área de pesquisa e 

do tema, clareza de objetivos, fundamentação apresentada na revisão da literatura e 

respetivo contributo para o plano estratégico do CIEBA 

Atendendo às classificações atribuídas a cada critério foi obtida a classificação final 

de 15,45 

 

 



 

 

 
 

___________________________________________________________ 
 

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

 

Ficha de Avaliação individual 

 

 

Nome do Candidato 
 

_________Francisca Sousa _________ 
 
 
Reunido o painel de avaliação foram apresentadas, por cada membro, as fichas de 

avaliação referentes à Etapa 1 do concurso. Procedeu-se de seguida à média das 

classificações atribuídas de acordo com cada critério de avaliação, considerando 

que classificação final corresponde a uma média aritmética ponderada tal como 

indicado no edital da abertura do concurso. 

No que concerne ao critério  A  ( Mérito da candidata) foi atribuida uma classificação 

de 16,25 tendo os membros do painel considerado que a mesma apresenta uma 

formação adequada bem como um curriculo que revela experiência na área a que se 

candidata.  

No que concerne ao critério B (Carta de motivação e Portfólio) foi atribuída uma 

classificação de 14,66 tendo em consideração que o trabalho apresentado no 

portfólio e na carta de motivação demonstram, respetivamente, a natureza da prática 

artística desenvolvida,  bem como as premissas para o desenvolvimento da 

investigação na área a que se candidata. 

No que concerne ao critério C (Mérito do plano de trabalho) foi atribuída uma 

classificação de 15,58  tendo em consideração a definição da área de pesquisa e 

pertinência do tema, objetivos,  metodologia de trabalho, fundamentação 

apresentada na revisão da literatura e respetivo contributo para o plano estratégico 

do CIEBA 

Atendendo às classificações atribuídas a cada critério foi obtida a classificação final 

de 15,73 

 



 

 

 
 

___________________________________________________________ 
 

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

 

Ficha de Avaliação individual 

 

 

Nome do Candidato 
 

_________Hugo Passarinho _________ 
 
 
Reunido o painel de avaliação foram apresentadas, por cada membro, as fichas de 

avaliação referentes à Etapa 1 do concurso. Procedeu-se de seguida à média das 

classificações atribuídas de acordo com cada critério de avaliação, considerando 

que classificação final corresponde a uma média aritmética ponderada tal como 

indicado no edital da abertura do concurso. 

No que concerne ao critério  A  ( Mérito do candidato) foi atribuida uma classificação 

de 17,18 tendo os membros do painel considerado que o mesmo apresenta uma 

formação muito adequada, à qual acresce um percurso apresentado no curriculo que 

revela uma sólida e aprofundada experiência na área a que se candidata.  

No que concerne ao critério B (Carta de motivação do candidato e Portfólio) foi 

atribuída uma classificação de 17,00 tendo em consideração o trabalho apresentado 

no portfólio bem como a carta de motivação que revelam uma prática artística e de 

pesquisa bem como objetivos bem delineados quanto ao desenvolvimento da 

investigação na área a que se candidata. 

No que concerne ao critério C (Mérito do plano de trabalho) foi atribuída uma 

classificação de 17,50 tendo em consideração a clareza e pertinência do plano de 

trabalho apresentado, designadamente quanto aos objetivos, metodologia, 

cronograma, fundamentação teórica e contributos para o plano estratégico do CIEBA. 

Atendendo às classificações atribuídas a cada critério foi obtida a classificação final 

de 17,24  

 



 

 

 
 

___________________________________________________________ 
 

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

 

Ficha de Avaliação individual 

 

 

Nome do Candidato 
 

_________João Rosas _________ 
 
 
Reunido o painel de avaliação foram apresentadas, por cada membro, as fichas de 

avaliação referentes à Etapa 1 do concurso. Procedeu-se de seguida à média das 

classificações atribuídas de acordo com cada critério de avaliação, considerando 

que classificação final corresponde a uma média aritmética ponderada tal como 

indicado no edital da abertura do concurso. 

No que concerne ao critério  A  ( Mérito do candidato) foi atribuida uma classificação 

de 16,41 tendo os membros do painel considerado que este apresenta uma 

formação bastante adequada, à qual acresce uma sólida experiência na área a que 

se candidata, comprovada pelo curriculo vitae apresentado.  

No que concerne ao critério B (Carta de motivação e Portfólio) foi atribuída uma 

classificação de 17, 86 tendo em consideração o trabalho apresentado no portfólio 

bem como a carta de motivação que revelam uma prática artística bastante 

consistente bem como objetivos bem delineados quanto ao desenvolvimento da 

investigação na área a que se candidata. 

No que concerne ao critério C (Mérito do plano de trabalho) foi atribuída uma 

classificação de 17, 91 tendo em consideração a pertinência e clareza do plano de 

trabalho apresentado, designadamente quanto aos objetivos, metodologia, 

cronograma, fundamentação teórica e os evidentes contributos para o plano 

estratégico do CIEBA. 

Atendendo às classificações atribuídas a cada critério foi obtida a classificação final 

de 16,49  

 



 

 

 
 

___________________________________________________________ 
 

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

 

Ficha de Avaliação individual 

 

 

Nome do Candidato 
 

_________Laurent David _________ 
 
 
Reunido o painel de avaliação foram apresentadas, por cada membro, as fichas de 

avaliação referentes à Etapa 1 do concurso. Procedeu-se de seguida à média das 

classificações atribuídas de acordo com cada critério de avaliação, considerando 

que classificação final corresponde a uma média aritmética ponderada tal como 

indicado no edital da abertura do concurso. 

No que concerne ao critério  A  ( Mérito do candidato) foi atribuida uma classificação 

de 12,61 tendo os membros do painel considerado que este apresenta uma 

formação inicial adequada ainda que não apresente formação pós-graduada. 

Apresenta igualmente um curriculo que, pese embora o seu carácter muito sintético, 

dá conta de experiência na área a que se candidata.  

No que concerne ao critério B (Carta de motivação e Portfólio) foi atribuída uma 

classificação de 15,93 tendo em consideração que o trabalho apresentado no 

portfólio demonstra uma prática na área do multimédia embora sem indicar de forma 

mais circunstanciada as obras que integra. A  carta de motivação incide 

essencialmente sobre o percurso do candidato ao invés de focar as premissas para 

a investigação na área a que se candidata. 

No que concerne ao critério C (Mérito do plano de trabalho) foi atribuída uma 

classificação de 12,41 tendo em consideração que não foram apresentados 

objetivos e a fundamentação teórica assuma um carácter sumário embora a 

proposta se integre, genericamente no plano estratégico do CIEBA. 

Atendendo às classificações atribuídas a cada critério foi obtida a classificação final 

de 13,22 

 



 

 

 
 

___________________________________________________________ 
 

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

 

Ficha de Avaliação individual 

 

 

Nome do Candidato 
 

_________Letícia Larín _________ 
 
 
Reunido o painel de avaliação foram apresentadas, por cada membro, as fichas de 

avaliação referentes à Etapa 1 do concurso. Procedeu-se de seguida à média das 

classificações atribuídas de acordo com cada critério de avaliação, considerando 

que classificação final corresponde a uma média aritmética ponderada tal como 

indicado no edital da abertura do concurso. 

No que concerne ao critério  A  ( Mérito da candidata) foi atribuida uma classificação 

de 15,03  tendo os membros do painel considerado que esta apresenta uma 

formação adequada, à qual acresce um sólido percurso artístico e profissional, na 

área a que se candidata, patente no curriculo vitae apresentado. 

No que concerne ao critério B (Carta de motivação do candidato e Portfólio) foi 

atribuída uma classificação de 16,06 tendo em consideração o trabalho apresentado 

no portfólio bem como a carta de motivação que revelam, respetivamente, uma 

continuada pesquisa artística, bem como a clareza dos fundamentos para o  

desenvolvimento da investigação na área a que se candidata. 

No que concerne ao critério C (Mérito do plano de trabalho) foi atribuída uma 

classificação de 16,41 tendo em consideração a clareza e pertinência do plano de 

trabalho apresentado, designadamente quanto aos objetivos, metodologia, 

exequibilidade do cronograma, fundamentação teórica e contributos para o plano 

estratégico do CIEBA. 

Atendendo às classificações atribuídas a cada critério foi obtida a classificação final 

de 15,66 

 



 

 

 
 

___________________________________________________________ 
 

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

 

Ficha de Avaliação individual 

 

 

Nome do Candidato 
 

_________Márcio Carvalho_________ 
 
 
Reunido o painel de avaliação foram apresentadas, por cada membro, as fichas de 

avaliação referentes à Etapa 1 do concurso. Procedeu-se de seguida à média das 

classificações atribuídas de acordo com cada critério de avaliação, considerando 

que classificação final corresponde a uma média aritmética ponderada tal como 

indicado no edital da abertura do concurso. 

No que concerne ao critério  A  ( Mérito do candidato) foi atribuida uma classificação 

de  15,25 tendo os membros do painel considerado que o mesmo apresenta uma 

formação adequada, à qual acresce um percurso que revela experiência na área a 

que se candidata. 

No que concerne ao critério B (Carta de motivação do candidato e Portfólio) foi 

atribuída uma classificação de 16,13 tendo em consideração o trabalho de 

investigação apresentado no portfólio bem como a carta de motivação que revelam, 

respetivamente, uma prática artística, bem como a clareza dos fundamentos para o 

desenvolvimento da investigação na área a que se candidata. 

No que concerne ao critério C (Mérito do plano de trabalho) foi atribuída uma 

classificação de  15,75  tendo em consideração a clareza do plano de trabalho 

apresentado, designadamente quanto aos objetivos, metodologia, exequibilidade do 

cronograma, fundamentação teórica e contributos para o plano estratégico do CIEBA. 

Atendendo às classificações atribuídas a cada critério foi obtida a classificação final 

de 15,58 

 
 



 

 

 
 

___________________________________________________________ 
 

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

 

Ficha de Avaliação individual 

 

 

Nome do Candidato 
 

_________Maria José Coelho _________ 
 
 
Reunido o painel de avaliação foram apresentadas, por cada membro, as fichas de 

avaliação referentes à Etapa 1 do concurso. Procedeu-se de seguida à média das 

classificações atribuídas de acordo com cada critério de avaliação, considerando 

que classificação final corresponde a uma média aritmética ponderada tal como 

indicado no edital da abertura do concurso. 

No que concerne ao critério  A  ( Mérito da candidata) foi atribuida uma classificação 

de 15,85 tendo os membros do painel considerado que a mesma  apresenta uma 

formação adequada, à qual acresce um percurso apresentado no curriculo que 

revela uma sólida experiência na área a que se candidata.  

No que concerne ao critério B (Carta de motivação do candidato e Portfólio) foi 

atribuída uma classificação de 16,70 tendo em consideração as evidências 

apresentadas no portfólio bem como a carta de motivação que revelam uma prática 

no domínio da conservação e restauro bem como objetivos bem delineados quanto 

ao desenvolvimento da investigação na área a que se candidata. 

No que concerne ao critério C (Mérito do plano de trabalho) foi atribuída uma 

classificação de 17,41 tendo em consideração a pertinência do plano de trabalho 

apresentado, designadamente no que toca ao tema,  clareza dos objetivos, 

metodologia, exequibilidade do cronograma, fundamentação teórica e contributos 

para o plano estratégico do CIEBA. 

Atendendo às classificações atribuídas a cada critério foi obtida a classificação final 

de 16,50 

 



 

 

 
 

___________________________________________________________ 
 

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

 

Ficha de Avaliação individual 

 

 

Nome do Candidato 
 

_________Mariana Sousa _________ 
 
 
Reunido o painel de avaliação foram apresentadas, por cada membro, as fichas de 

avaliação referentes à Etapa 1 do concurso. Procedeu-se de seguida à média das 

classificações atribuídas de acordo com cada critério de avaliação, considerando 

que classificação final corresponde a uma média aritmética ponderada tal como 

indicado no edital da abertura do concurso. 

No que concerne ao critério  A  ( Mérito da candidata) foi atribuida uma classificação 

de 15,13 tendo os membros do painel considerado que a mesma apresenta uma 

formação adequada e  um curriculo que revela uma experiência no âmbito da 

museologia e das artes plásticas, adequada à área a que se candidata.  

No que concerne ao critério B (Carta de motivação da candidata e Portfólio) foi 

atribuída uma classificação de 16,86 tendo em consideração o trabalho apresentado 

no portfólio bem como a carta de motivação que revelam uma prática na área da 

museologia bem como objetivos precisos quanto ao desenvolvimento da 

investigação na área a que se candidata. 

No que concerne ao critério C (Mérito do plano de trabalho) foi atribuída uma 

classificação de 14,91 tendo em consideração o carácter sintético do plano de 

trabalho apresentado, designadamente quanto à fundamentação teórica e estado da 

arte. Contudo apresenta claramente objetivos, metodologia, cronograma e 

contributos para o plano estratégico do CIEBA. 

Atendendo às classificações atribuídas a cada critério foi obtida a classificação final 

de 15,79 

 



 

 

 
 

___________________________________________________________ 
 

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

 

Ficha de Avaliação individual 

 

 

Nome do Candidato 
 

_________Noemi Barrios  _________ 
 
 
Reunido o painel de avaliação foram apresentadas, por cada membro, as fichas de 

avaliação referentes à Etapa 1 do concurso. Procedeu-se de seguida à média das 

classificações atribuídas de acordo com cada critério de avaliação, considerando 

que classificação final corresponde a uma média aritmética ponderada tal como 

indicado no edital da abertura do concurso. 

No que concerne ao critério  A  ( Mérito da candidata) foi atribuida uma classificação 

de 15,25 tendo os membros do painel considerado que a mesma apresenta uma 

formação adequada bem como um curriculo que revela experiência relevante na 

área a que se candidata.  

No que concerne ao critério B (Carta de motivação da candidata e Portfólio) foi 

atribuída uma classificação de 16,60 tendo em consideração o trabalho apresentado 

no portfólio bem como a carta de motivação que demonstram claramente uma 

prática artística na área bem como objetivos quanto ao desenvolvimento da 

investigação na área a que se candidata. 

No que concerne ao critério C (Mérito do plano de trabalho) foi atribuída uma 

classificação de 16,41 tendo em consideração a clareza do plano d etrabalho 

apresentado designadamente quanto aos objetivos e metodologia, cronograma, bem 

como da fundamentação teórica apresentada. 

Atendendo às classificações atribuídas a cada critério foi obtida a classificação final 

de 15,82  

 



 

 

 
 

___________________________________________________________ 
 

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

 

Ficha de Avaliação individual 

 

 

Nome do Candidato 
 

_________Rita Cêpa_________ 
 
 
Reunido o painel de avaliação foram apresentadas, por cada membro, as fichas de 

avaliação referentes à Etapa 1 do concurso. Procedeu-se de seguida à média das 

classificações atribuídas de acordo com cada critério de avaliação, considerando 

que classificação final corresponde a uma média aritmética ponderada tal como 

indicado no edital da abertura do concurso. 

No que concerne ao critério  A  ( Mérito da candidata) foi atribuida uma classificação 

de 15,01 tendo os membros do painel considerado que a mesmo apresenta uma 

formação adequada, ainda que o percurso profissional na área a que se candidata 

incida na área da curadoria. 

No que concerne ao critério B (Carta de motivação do candidato e Portfólio) foi 

atribuída uma classificação de 14,93 tendo em consideração o trabalho apresentado 

no portfólio bem como a carta de motivação que revelam, respetivamente, uma 

prática artística na área da escultura, bem como objetivos definidos quanto ao 

desenvolvimento da investigação na área a que se candidata. 

No que concerne ao critério C (Mérito do plano de trabalho) foi atribuída uma 

classificação de  15,33  tendo em consideração o plano de trabalho que incide 

sobretudo na área da curadoria digital. Este apresenta objetivos, metodologia claros, 

exequibilidade no cronograma, fundamentação teórica e revela os respetivos 

contributos para o plano estratégico do CIEBA. 

Atendendo às classificações atribuídas a cada critério foi obtida a classificação final 

de 15,10 

 



 

 

 
 

___________________________________________________________ 
 

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

 

Ficha de Avaliação individual 

 

 

Nome do Candidato 
 

_________Sara Inácio _________ 
 
 
Reunido o painel de avaliação foram apresentadas, por cada membro, as fichas de 

avaliação referentes à Etapa 1 do concurso. Procedeu-se de seguida à média das 

classificações atribuídas de acordo com cada critério de avaliação, considerando 

que classificação final corresponde a uma média aritmética ponderada tal como 

indicado no edital da abertura do concurso. 

No que concerne ao critério  A  ( Mérito da candidata) foi atribuida uma classificação 

de 14,81  tendo os membros do painel considerado que esta apresenta uma 

formação muito adequada, à qual acresce um percurso patente no curriculo que 

revela uma clara experiência na área a que se candidata.  

No que concerne ao critério B (Carta de motivação do candidato e Portfólio) foi 

atribuída uma classificação de 16,66  tendo em consideração o trabalho apresentado 

no portfólio bem como a carta de motivação que revelam, respetivamente, uma 

continuada pesquisa artística, bem como a clareza dos fundamentos para o  

desenvolvimento da investigação na área a que se candidata. 

No que concerne ao critério C (Mérito do plano de trabalho) foi atribuída uma 

classificação de 17,08 tendo em consideração a clareza e pertinência do plano de 

trabalho apresentado, designadamente quanto aos objetivos, metodologia, 

exequibilidade do cronograma, fundamentação teórica e contributos para o plano 

estratégico do CIEBA. 

Atendendo às classificações atribuídas a cada critério foi obtida a classificação final 

de 15,90 

 



 

 

 
 

___________________________________________________________ 
 

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

 

Ficha de Avaliação individual 

 

 

Nome do Candidato 
 

_________Talita Caselato _________ 
 
 
Reunido o painel de avaliação foram apresentadas, por cada membro, as fichas de 

avaliação referentes à Etapa 1 do concurso. Procedeu-se de seguida à média das 

classificações atribuídas de acordo com cada critério de avaliação, considerando 

que classificação final corresponde a uma média aritmética ponderada tal como 

indicado no edital da abertura do concurso. 

No que concerne ao critério  A  ( Mérito da candidata) foi atribuida uma classificação 

de 18,20 tendo os membros do painel considerado que a mesma apresenta uma 

formação muito adequada bem como um curriculo que revela uma sólida experiência 

a nível artístico e de pesquisa na área a que se candidata.  

No que concerne ao critério B (Carta de motivação da candidata e Portfólio) foi 

atribuída uma classificação de 15,80 tendo em consideração o trabalho apresentado 

no portfólio bem como a carta de motivação que revelam uma prática artística na 

área bem como objetivos precisos quanto ao desenvolvimento da investigação na 

área a que se candidata. 

No que concerne ao critério C (Mérito do plano de trabalho) foi atribuída uma 

classificação de 17 tendo em consideração a clareza do plano de trabalho 

apresentado, designadamente quanto aos objetivos, metodologia, cronograma, 

fundamentação teórica e contributos para o plano estratégico do CIEBA. 

Atendendo às classificações atribuídas a cada critério foi obtida a classificação final 

de 17,40  

 



 

 

 
 

___________________________________________________________ 
 

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

 

Ficha de Avaliação individual 

 

 

Nome do Candidato 
 

_________Tiago Costa _________ 
 
 
Reunido o painel de avaliação foram apresentadas, por cada membro, as fichas de 

avaliação referentes à Etapa 1 do concurso. Procedeu-se de seguida à média das 

classificações atribuídas de acordo com cada critério de avaliação, considerando 

que classificação final corresponde a uma média aritmética ponderada tal como 

indicado no edital da abertura do concurso. 

No que concerne ao critério  A  ( Mérito do candidato) foi atribuida uma classificação 

de  15,64  tendo os membros do painel considerado que o mesmo apresenta uma 

formação muito adequada, à qual acresce um percurso patente no curriculo que 

revela uma clara experiência na área a que se candidata.  

No que concerne ao critério B (Carta de motivação do candidato e Portfólio) foi 

atribuída uma classificação de 16,93  tendo em consideração o trabalho apresentado 

no portfólio bem como a carta de motivação que revelam, respetivamente, uma 

continuada pesquisa artística, bem como a clareza dos fundamentos para o  

desenvolvimento da investigação na área a que se candidata. 

No que concerne ao critério C (Mérito do plano de trabalho) foi atribuída uma 

classificação de 16,25 tendo em consideração a clareza e pertinência do plano de 

trabalho apresentado, designadamente quanto aos objetivos, metodologia, 

exequibilidade do cronograma, fundamentação teórica e contributos para o plano 

estratégico do CIEBA. 

Atendendo às classificações atribuídas a cada critério foi obtida a classificação final 

de 16,08 

 



 

 

 
 

___________________________________________________________ 
 

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

 

Ficha de Avaliação individual 

 

 

Nome do Candidato 
 

_________Ticiano Nemer_________ 
 
 
Reunido o painel de avaliação foram apresentadas, por cada membro, as fichas de 

avaliação referentes à Etapa 1 do concurso. Procedeu-se de seguida à média das 

classificações atribuídas de acordo com cada critério de avaliação, considerando 

que classificação final corresponde a uma média aritmética ponderada tal como 

indicado no edital da abertura do concurso. 

No que concerne ao critério  A  ( Mérito do candidato) foi atribuida uma classificação 

de 14,38  tendo os membros do painel considerado que este apresenta uma 

formação adequada, um percurso profissional de carácter heterogéneo mas com 

experiência na área a que se candidata. 

No que concerne ao critério B (Carta de motivação do candidato e Portfólio) foi 

atribuída uma classificação de 12,93 tendo em consideração o trabalho apresentado 

no portfólio bem como a carta de motivação. A carta de motivação apresenta 

sobretudo um relato do percurso  académico e profissional não estando bem claros 

os  fundamentos para o desenvolvimento da investigação na área a que se 

candidata. 

No que concerne ao critério C (Mérito do plano de trabalho) foi atribuída uma 

classificação de  14,66  tendo em consideração o plano de trabalho.  Neste estão 

patentes os objetivos, metodologia e fundamentação teórica mas não o cronograma 

das atividades a desenvolver. O candidato explicita os contributos para o plano 

estratégico do CIEBA. 

Atendendo às classificações atribuídas a cada critério foi obtida a classificação final 

de 14,18 

 


