Avaliação e seriação dos candidatos à atribuição de uma bolsa de 3 meses no âmbito do
Projecto Estratégico do CESEM (Ref.: FCSH/ CESEM/UID/EAT/00693/2013)
1 BI Licenciado GTCC

1ª Acta

A 13 de setembro de 2018, às 17h30, na sala 409 da Torre B da FCSH-NOVA, reuniu pela
primeira vez o júri para avaliação das candidaturas à atribuição de uma bolsa de investigação para
Licenciado (FCSH/CESEM/UID/EAT/00693/2013/1 (BI) Licenciado). Presidiu o Prof. Doutor Paulo
Ferreira de Castro, e estiveram presentes, na qualidade de membros do júri, os Profs. Doutores
Paula Gomes Ribeiro e Manuel Pedro Ferreira.
Paulo Ferreira de Castro pediu escusa por potencial conflito de interesses (orientação de
Doutoramento e Mestrado respetivamente), no que concerne a avaliação dos candidatos Luís
Santos e Filipa Cruz. Paula Gomes Ribeiro pediu escusa por potencial conflito de interesses
(orientação de Mestrado), no que respeita à avaliação do candidato André Malhado.
Foram declaradas admissíveis as quatro candidaturas apresentadas (Filipa Cruz, André
Malhado, Fábio Rodrigues e Luís Santos). Salvo essas exceções o júri produziu consensualmente o
seguinte parecer.
1. Filipa Cruz apresenta 17 valores de média final de Licenciatura em Ciências Musicais. Do
seu percurso curricular destacam-se as várias apresentações de comunicações em
encontros científicos, e a experiência prévia no âmbito da prática de investigação científica,
desenvolvida no âmbito de estágios e Bolsas de Estudo, no CESEM. O perfil da candidata
adequa-se ao posto.
2. André Malhado apresenta como média final de Licenciatura 18 valores. Tem um percurso
académico meritório, do qual se salientam a participação ativa em projetos e ações de
investigação e divulgação no âmbito do GTCC/CESEM, as várias comunicações e as

publicações no prelo. A sua experiência no que respeita especificamente o domínio da
bolsa é ainda pouco significativa.
3. Fábio Rodrigues tem um percurso curricular com potencial, mas ainda breve, no qual se
destacam a participação em várias iniciativas desenvolvidas pelo GTCC/CESEM, e algumas
comunicações científicas. Não se identificam dados referentes a atividade profissional. A
sua experiência no domínio específico abrangido por esta bolsa não é ainda muito
relevante, pelo que a sua adequação ao posto limitada.
4. Luís Santos tem um currículo muito relevante do ponto de vista do rendimento académico,
com várias comunicações e publicações e um prémio atribuído pela SPIM. O perfil do
candidato e os trabalhos que têm vindo a realizar adequam-se com muita pertinência ao
plano de trabalhos da bolsa. O seu contributo ao campo de estudos abrangido pelo posto
poderá ser muito significativo.
Candidatos

André Malhado
Fábio Rodrigues
Filipa Cruz
Luís Santos

Média final de
licenciatura (30
pontos)

Avaliação do
currículo
académico e
profissional (35
pontos)
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posto (35
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27
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25,5
24
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33,25

83
71,25
86,75
90,5

3
4
2
1

A bolsa foi, por conseguinte, atribuída ao candidato classificado em primeiro lugar, Luís Santos.
Notifiquem-se os candidatos em sede de audiência prévia, de acordo com o artigo 122º do
CPA.

O júri,

Prof. Doutor Paulo Ferreira de Castro

Profª Doutora Paula Gomes Ribeiro

Profª Doutor Manuel Pedro Ferreira

