Concurso para 1 Bolsa de Investigação (BI)
Referência: FCSH / CESEM / UID/EAT/00693/2013 / 1 (BI) Licenciado
(História Temática da Música em Portugal e no Brasil)

Ata da 2.ª reunião do júri
No dia 18 de setembro de 2017, na sequência do pedido de esclarecimento da candidata Ana
Luísa Valdeira da Silva Pereira Vieira, reuniu o júri do Concurso para a bolsa de investigação
“História Temática da Música em Portugal e no Brasil” sob a presidência do Prof. Doutor Manuel
Pedro Ramalho Ferreira, tendo como vogais o Prof. Doutor João Pedro Carvalho de Alvarenga e o
Prof. Doutor David John Cranmer. Decidiu-se reformular a redação relativa à decisão tomada, de
forma a clarificar os seus pressupostos e corrigir lapsos de escrita.
De acordo com as condições estabelecidas no Edital de abertura do concurso, foram excluídos,
por não possuir a Licenciatura em Ciências Musicais, ou equivalente, os seguintes candidatos:
Ana Luísa Valdeira da Silva Pereira Vieira
Ayrton Zettermann Filho
Debora Peixoto Baldelli
Por “equivalente” entende-se o ciclo de estudos que, pese embora diferente mas sinónima
designação (como no caso de “Ciências Musicais” e “Musicologia”), seja do mesmo nível e
comparável quanto à duração, número de créditos, plano de estudos, área ou áreas de formação
predominantes e peso relativo do conjunto de áreas obrigatórias e de cada uma das área de formação
no total dos créditos necessários para o concluir, ou seja, que possua os mesmos elementos
caracterizadores elencados designadamente no Art.º 76.º-A do Decreto-Lei n.º 151/2013, de 7 de
Agosto.
Foi igualmente excluída, por não ter enviado documentação completa, a seguinte candidata:
Joana de Paula Monteiro

Foram admitidos os candidatos:
Adriano Nogueira Silvano
João Diogo Cristóvão Ricardo
Patrícia Lampreia Lopes
Sandra Sofia Almeida Pereira Correia Teixeira
De acordo com o Edital, os candidatos foram avaliados segundo os seguintes critérios:
1. Avaliação curricular, com valoração de 0 a 5;
2. Entrevista facultativa, realizando-se por decisão do júri do concurso, com valoração de 0 a 5.
Procedeu-se à avaliação das cinco candidaturas, de acordo com os critérios estabelecidos em (1),
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tendo-se chegado à seguinte pontuação e seriação dos candidatos:
Seriação

Nome

Média académica

1.º
2.º
3.º
4.º

João Diogo Cristóvão Ricardo
Patrícia Lampreia Lopes
Adriano Nogueira Silvano
Sandra Sofia Almeida Pereira
Correia Teixeira

14
14
14
13

Avaliação
Curricular
05
04
03
03

Atendendo ao facto de o júri considerar desnecessária a realização da entrevista, por ser suficiente a
avaliação curricular dos candidatos, e tendo em conta os resultados acima apresentados, a bolsa foi
atribuída a:
João Diogo Cristóvão Ricardo
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que vai assinada
pelos três membros do júri.

Lisboa, 18 de setembro de 2017

Prof. Doutor Manuel Pedro Ramalho Ferreira

Prof. Doutor João Pedro d’Alvarenga

Prof. Doutor David John Cranmer
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