
 

 
 
 
Procedimento concursal para a atribuição de duas bolsas 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 4 

 

No dia 8 de Setembro de dois mil e vinte e dois, pelas dez horas, 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 

 

Não tendo havido contestação à 3ª acta, a reunião teve como Ordem de Trabalhos: 

Ponto único -  Atribuição das bolsa de doutoramento à luz da classificação e seriação final 

dos candidatos admitidos. 

  

Conferidos os pressupostos legais, designadamente de quórum, o Presidente deu início 

aos trabalhos. O painel de avaliação procedeu seguidamente à confirmação da seriação 

anterior, atribuindo consequentemente as duas bolsas de investigação postas a concurso, 

aos candidatos seriados em primeiro e segundo lugar, respectivamente Caio Priori Santos 

(que obteve 16,6 valores) e Luciano Botelho da Silva (classificado com 16,3 valores), 

sendo 16 a nota mínima exigida por edital, dando assim por encerrado este procedimento 

concursal. 

 

 



 

 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 


