
 
 

                                         

Avaliação e seriação dos candidatos à atribuição 

de uma bolsa de 4 meses no âmbito do Projecto Estratégico do CESEM 

             (Ref: FCSH / CESEM / UID/EAT/00693/2019 / 1 (BI) Licenciado) 

Música e Cibercultura 

 

Ata Final 

 

A 8 de Fevereiro de 2019, por videoconferência, reuniu-se pela segunda vez o júri para avaliação de 

candidaturas à atribuição de uma bolsa de investigação para Licenciado (ref.: FCSH / CESEM / 

UID/EAT/00693/2019 (BI) Licenciado). Presidiu a Prof.ª Doutora Paula Gomes Ribeiro e estiveram presentes, 

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

Foram avaliadas as duas candidaturas admitidas (Vasco Novak Formosinho Completo e André Filipe Cecília 

Malhado). Paula Gomes Ribeiro pediu escusa, por potencial conflito de interesses (orientação de mestrado), 

em relação ao candidato André Malhado. Salvo esta exceção, o júri produziu consensualmente o seguinte 

parecer:  

Vasco Novak Formosinho Completo tem um percurso curricular interessante e rico, na qual não se 

manifesta, no entanto, experiência em investigação. Apesar da sua motivação e competências, o candidato não 

apresenta comunicações em colóquios ou publicações científicas na área do concurso ou fora dela. Salienta-se 

a sua relevante atividade de crítica musical.  

André Filipe Cecília Malhado tem um excelente currículo do ponto de vista do rendimento académico. 

Apresenta várias comunicações em encontros científicos. É co-editor de um livro publicado em 2018, na área 

do concurso, bem como um capítulo de livro, e várias publicações no prelo. Salienta-se a relevância da sua 

experiência em investigação, e a forte adequação do seu perfil à área da bolsa a concurso.   

As classificações respetivas constam da tabela que se reproduz abaixo. 

 
Candidatos Média de 

Licenciatura 
Avaliação 
curricular em 
função dos 
requisitos do 
concurso 1 

Adequação 
do perfil do 
candidato 
ao posto2 

Classificação  Seriação 

Vasco Completo 16 16 16 16 2 
André Malhado 18 19 19 19 1 

                                                
1 Formação e qualificações na área de intervenção requerida no concurso 
2 Tem-se em conta a experiência de investigação, a participação em atividades de disseminação científica no domínio específico do 
projeto, o conteúdo da carta de motivação e outros documentos apresentados. 
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A bolsa foi, por conseguinte, atribuída ao candidato classificado em primeiro lugar, André Malhado. 

Assinam: 

 

 

Profª. Doutora Paula Gomes Ribeiro 

 
 
 

Prof. Doutor Manuel Pedro Ferreira          Prof. Doutor Paulo Ferreira de Castro 

     

 


