UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

Concurso para a atribuição de uma (1) Bolsa de Investigação (BI) no âmbito do CESEM Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical, UID/EAT/00693/2013, com o apoio
financeiro da FCT/MCTES através de fundos nacionais.
ACTA
O júri, constituído pelos Professores Doutores Manuel Pedro Ramalho Ferreira, presidente, João
Pedro Carvalho de Alvarenga, 1.º vogal, e David John Cranmer, 2.º vogal, avaliou a
admissibilidade de cada uma das candidaturas, os curricula e mais documentação apresentada
pelos candidatos, de acordo com os requisitos, específico e preferenciais, expressos no edital do
concurso.
Por não cumprir o requisito específico (Mestrado em Ciências Musicais), apesar de demonstrar
ter concluído o Curso de Pós-Graduação em Artes Musicais, foi liminarmente excluído o
candidato Cláudio Miguel Andrade Fonseca de Pina. As habilitações de Angel Antonio Chirinos
Amaro e Juan Mariano Porta foram pelo júri consideradas equivalentes à do requisito
específico, pelo que os dois candidatos foram admitidos a concurso.
Na avaliação curricular dos três candidatos admitidos a concurso aplicaram-se os seguintes
critérios:
- valoração diferenciada para o requisito específico, em função do grau completo obtido à data
do concurso, área de especialidade e classificação final;
- valoração diferenciada para cada um dos requisitos preferenciais - (a) proficiência na língua
inglesa, (b) experiência em proof-reading e copy-editing e (c) experiência na utilização dos
programas Finale ou Sibelius, QuarkXpress e InDesign - com base na informação dos CV e
mais documentação relevante disponibilizada pelos candidatos. A pontuação 0 (zero) é atribuída
quando um candidato não demonstre satisfazer algum dos requisitos preferenciais.
Os resultados apurados foram os seguintes:
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Luísa Fonte Gomes
Juan Mariano Porta
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Das pontuações obtidas resulta a seguinte seriação:
1- Luísa Fonte Gomes
2- Juan Mariano Porta
3- Angel Antonio Chirinos Amaro
Em conformidade, a bolsa é atribuída a Luísa Fonte Gomes.
Lisboa, 14 de Junho de 2018.
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