
 
 

Procedimento concursal para a atribuição de uma bolsa de investigação para Doutoramento, 
financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia ao abrigo do Protocolo de Colaboração 
para Financiamento do Plano Plurianual de Bolsas de Investigação para Estudantes de 
Doutoramento, celebrado entre a FCT e a Unidade de I&D N.º 693 Centro de Estudos de 
Sociologia e Estética Musical (CESEM) 
 
  

Acta n.º 3 
 
No dia 04 de Agosto de dois mil e vinte e dois, pelas nove horas e trinta minutos, reuniu 
por teleconferência o painel de avaliação do Concurso para a atribuição de duas bolsas de 
investigação para Doutoramento, financiadas pela Fundação para a Ciência e Tecnologia 
ao abrigo do Protocolo de Colaboração para Financiamento do Plano Plurianual de Bolsas 
de Investigação para Estudantes de Doutoramento, celebrado entre a FCT e Unidade de 
I&D N.º 693 Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical (CESEM)  
Estiveram presentes os seguintes membros do painel de avaliação: 
 
● Presidente:  
Manuel Pedro Ferreira, CESEM/NOVA FCSH 
● Vogais:  
Eduardo Lopes, CESEM-Universidade de Évora  
Marco Brescia, CESEM/NOVA FCSH 
Benoît Gibson, CESEM-Universidade de Évora  
 
Não tendo havido contestação à acta de admissão, a reunião teve como Ordem de 
Trabalhos: 
Ponto único - Classificação e seriação dos candidatos admitidos. 
  
Conferidos os pressupostos legais, designadamente de quórum, o Presidente deu início 
aos trabalhos. O painel de avaliação procedeu seguidamente à análise e discussão das 
candidaturas admitidas a concurso, a saber, as de: 
 
Caio Priori Santos 
Cláudia Sousa 
Luciano Botelho da Silva 
Vanessa Carla dos Santos Macêdo Farias 
 



O Presidente absteve-se relativamente à avaliação da candidata Cláudia Sousa, por ser 
co-orientador da sua tese. O júri aplicou os critérios definidos em edital à avaliação das 
habilitações, do currículo, da carta de motivação e do plano de trabalhos apresentados. A 
classificação e respectiva justificação foram consensuais e encontram-se plasmadas no 
Anexo 1.  
 
 A classificação final do candidato Caio Priori Santos foi de 16,6 valores. 
 A classificação final da candidata Cláudia Sousa foi de 16,1 valores. 
 A classificação final do candidato Luciano Botelho da Silva foi de 16,3 valores. 
 A classificação final da candidata Vanessa Farias foi de 12,2 valores.  
 
 Os candidatos ficaram assim seriados: 
 
1º  Caio Priori Santos  
2º Luciano Botelho da Silva 
3º Cláudia Sousa 
4º  Vanessa Carla dos Santos Macêdo Farias 
 
 
Dado que o Edital determina, no seu ponto 6, que «não são elegíveis para concessão de 
bolsa os candidatos cuja candidatura seja avaliada com uma classificação final inferior a 
16 pontos», deliberou-se, por votação nominal e por unanimidade, considerar elegíveis 
os três primeiros candidatos e atribuir as duas bolsas de investigação postas a concurso 
aos dois candidatos com pontuação mais elevada, Caio Priori Santos e Luciano Botelho 
da Silva. 
 
Mais deliberou o Painel de avaliação proceder à notificação dos candidatos da deliberação 
tomada para, querendo, se pronunciarem em sede de audiência prévia, nos termos dos 
artigos 121.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo. 
 
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, pelas dez horas e trinta 
minutos, sendo então lavrada a presente acta que, depois de lida e aprovada, será assinada 
pelo Presidente do painel de avaliação, com o acordo dos respectivos vogais. 
 
 
O Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Doutor Manuel Pedro Ferreira 


