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Concurso para a atribuição de uma Bolsa de Iniciação à Investigação no âmbito do projecto 
“Texts and voices lost and found. Recovering, reconstituting, and recreating musical 
fragments (c.1100-c.1600)”, PTDC/ART-PER/0902/2020, com o apoio financeiro da 

FCT/MCTES através de fundos nacionais. 
 

Acta n.º 2 
 
No dia 24 de Janeiro, pelas 10:00 horas, reuniu pela segunda vez, por videoconferência, o júri 
do concurso identificado em epígrafe, constituído pelo Doutor João Pedro d’Alvarenga, 
presidente, Professor Doutor Manuel Pedro Ferreira e Doutor Pedro Sousa Silva, vogais. 
Não tendo havido pronúncias em sede de audiência prévia, o júri avaliou os curricula e mais 
documentação apresentada pelos candidatos admitidos a concurso, a saber: Liane Raposo Luís, 
Patrícia Pereira Pescadinha e Pedro Jorge Martins Guedes Marques. 
Na avaliação curricular aplicaram-se os seguintes critérios:  
- valoração diferenciada para o requisito específico (inscrição no Curso de Licenciatura em 
Ciências Musicais ou equivalente), em função da área de especialidade e antiguidade da 
primeira inscrição; 
- valoração diferenciada para o primeiro requisito preferencial (segundo ano do curso 
completo), considerando o número de ECTS completos e as inscrições no semestre corrente; 
- valoração diferenciada para o segundo requisito preferencial (conhecimento suficiente dos 
repertórios objecto do projecto), com base na frequência e classificação obtida em unidades 
curriculares que abordam os repertórios em questão. 
A impossibilidade de verificação objectiva de qualquer dos requisitos preferenciais reflecte-se 
na atribuição da pontuação zero. 
Os candidatos Patrícia Pereira Pescadinha e Pedro Jorge Martins Guedes Marques entregaram 
digitalizações das respectivas fichas de estudante em substituição dos certificados de 
habilitações, que o júri deliberou aceitar por boas, dado que incluem os elementos necessários 
para a avaliação, nomeadamente, unidades curriculares concluídas, respectivos ECTS, anos de 
conclusão e classificações obtidas. 
Os resultados apurados foram os seguintes: 
 

Requisitos específico preferencial 
(1) 

preferencial 
(2) 

pontuação 
final Candidatos 

Liane Raposo Luís 4 4 2 3,3 
Patrícia Pereira Pescadinha 2 2 3 2,3 
Pedro Jorge Martins Guedes Marques 5 5 3 4,3 

 
Das pontuações obtidas resulta a seguinte seriação provisória: 
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1. Pedro Jorge Martins Guedes Marques 
2. Liane Raposo Luís 
3. Patrícia Pereira Pescadinha 
 
Em consideração das pontuações, o júri deliberou dispensar a realização de entrevistas, nos 
termos do edital. 
Os candidatos serão notificados para que, querendo, se pronunciem em sede de audiência 
prévia, nos termos do artigo 122.º e seguintes do CPA. 
 
Pelos membros do júri, 
 

 
João Pedro d’Alvarenga 
Investigador Principal 

 


