
 
                                         
 
 
 
 
 
 

Avaliação e seriação dos candidatos à atribuição de uma bolsa de 6 meses no âmbito 

do Projeto Estratégico do CESEM (Ref.: FCSH/CESEM/UID/EAT/00693/2013) 

 

 

 3.ª Ata - Final 

 

 

A 25 de fevereiro de 2019, às 15h00, na sala do Lamci, reuniu pela terceira vez o júri, 

para avaliação das candidaturas à atribuição de uma bolsa de investigação para licenciado 

(ref.: FCSH/CESEM/UID/EAT/00693/2013/1 BI Licenciado). 

Presidiu a Prof.ª Dr.ª Helena Maria Rodrigues Ferreira da Silva e estiveram presentes, 

na qualidade de membros do júri, os Profs. Doutores Paulo Ferreira Rodrigues e Manuel 

Pedro Ferreira. 

Procedeu-se à realização das entrevistas aos dois candidatos admitidos a concurso, 

Marco Cavalcanti (via skype) e Mariana Vences, e às respetivas avaliações curriculares. 

Do processo de avaliação e de acordo com as ponderações previamente definidas pelo 

júri, obtiveram-se os resultados expressos na tabela.  
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A bolsa foi, por conseguinte, atribuída à candidata classificada em primeiro lugar, 

Mariana Vences. 

Assinam: 

Prof.ª Dr.ª Helena Maria Rodrigues Ferreira da Silva 

 
 

Prof. Doutor Manuel Pedro Ferreira 
 

 
              Prof. Doutor Paulo Ferreira Rodrigues       

Marco Cavalcanti Mariana Vences

Licenciatura em Música 1 1 1

Experiência de trabalho musical na área da infância e experiência de trabalho em equipa 2 2 2

Experiência de trabalho com técnicas de edição de áudio, vídeo e imagem 2 0,5 2

Participação em conferências nacionais e/ou internacionais 2 0 1,5

Participação na redação de relatórios de investigação 1 0 0,5

Experiência comprovada com recursos sonoros não convencionais 1 1 1

Experiência comprovada de prática musical e performativa em contexto educativo ou de intervenção social 
na infância 2 2 2

Experiência de trabalho artístico com públicos com necessidades educativas especiais 1 0,5 0,5

Classificação parcial 12 7 10,5

Adequação do perfil do/a candidato/a ao posto - Entrevista (40%)

Adequação do perfil do/a candidato/a ao posto 8 2 8

Classificação parcial 8 2 8

Classificação final 20 9 18,5

A avaliação curricular e a entrevista terão uma valoração de 0 a 20. 

Métodos de seleção:
a) Avaliação curricular (60 %);
b) Adequação do perfil do/a candidato/a ao posto (40%). 

PontuaçãoAvaliação Curricular (60%)

Candidatos Bolsa de Licenciado


