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Concurso Atribuição de duas Bolsas de Iniciação à Investigação (BII) ao abrigo do Programa Ciência com Verão da 

Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT)  

 

[ATA CANDIDATURAS ADMITIDAS – AVALIAÇÃO - SELEÇÃO #2] 
 

Aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2022, convocada pela sua Coordenadora, reuniu, na Faculdade de 

Belas-Artes da Universidade de Lisboa, o Júri de Recrutamento e Seleção do concurso supra identificado, 

composto por Professora Doutora Ana Bailão (CIEBA, FBAUL), que presidiu a reunião enquanto coordenadora do 

painel, Professor Doutor Eduardo Duarte (CIEBA, FBAUL) e Professora Doutora Cristina Tavares (CIEBA, CFCUL, 

FBAUL), tendo como ponto único da ordem de trabalhos a apreciação, avaliação e seleção das candidaturas 

submetidas ao concurso. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Findo o prazo de entrega de candidaturas estabelecido no Aviso de abertura do concurso, verificou-se terem-se 

apresentado a concurso duas candidatas, com a seguinte distribuição por plano de trabalhos: 

TASK 1 

Margarida Boavida 

TASK 2 

Beatriz Clemente 

Após a análise dos processos de candidatura, não havendo fatores de exclusão a aplicar, o júri delibera admitir 

ambas as candidaturas a concurso.  

Considerando que para cada plano de trabalho (Task 1 e Task 2) foi apresentada apenas uma candidatura, o 

júri deliberou proceder à avaliação das mesmas, resultando na selecção de ambas para o respetivo plano de 

trabalhos a que se candidata.  

 
BII TASK 1 

   Candidato/a Av. Curricular Carta Motivação Classificação 

 Margarida Boavida 17,00  17,00  17,00 

    
    BII TASK 2 

   Candidato/a Av. Curricular Carta Motivação Classificação 

 Beatriz Clemente  15,00 16,00  15,50 
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O júri delibera que o resultado das avaliações é definitivo, passando-se a notificar as candidatas da decisão 

final através de mensagem de correio eletrónico, conforme indicado no ponto 11 do Aviso de Abertura.  

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

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.  

 
 

A Coordenadora do Júri O vogal Efetivo A Vogal Efetiva 
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(Professora Doutora Ana Bailão) 
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(Professor Doutor Eduardo Duarte) 

 
 
 
 
________________________________ 
(Professora Doutora Cristina Tavares) 

  
 
 
 
 
 
 


