Reunião de Júri do concurso para a atribuição de bolsa de investigação
Seed Project “Imagens e Livros. Estudo sobre o património editorial fotográfico em Portugal (1974
até ao presente)”, com o apoio financeiro da FCT/MCTES (PIDDAC)
Tipo de bolsa: Bolsa de Investigação (BI) para Mestrando

Ata nº 3

Aos três do mês de Agosto de 2021, pelas 10h30, através de uma sessão na plataforma Zoom (https://videoconfcolibri.zoom.us/j/84470994285), reuniu o Júri do procedimento supra identificado, com a presença dos seguintes
membros:
– A) Presidente do Júri: Doutora Susana S. Martins;
– B) 2º vogal efetivo: Doutora Susana Lourenço Marques;
– C) 3º vogal efetivo: Doutor José Luís Afonso Neves;
– D) a vogal suplente Doutora Leonor de Oliveira

Por proposta do respetivo presidente, aprovada por unanimidade, foi fixada a seguinte ordem de trabalhos para esta
reunião:
– Ponto um: análise e apreciação das entrevistas;
– Ponto dois: seriação dos candidatos e lista provisória de ordenação final.

Passando de imediato ao cumprimento do primeiro ponto da ordem de trabalhos, a Presidente informou que
compareceram às entrevistas os candidatos Mariana Vitale, Pedro Geraldo e Inês Fernandes, tendo estas decorrido por
teleconferência entre as 10h15 e as as 12h30 do dia 28 de Julho e entre as 12h30 e as 13h15 do dia 30 de Julho de 2021.
A análise e apreciação das entrevistas dos candidatos pelo Painel de avaliação do concurso foi realizada de acordo com
os critérios estabelecidos no edital desta Bolsa de Investigação para Mestrando (FCSH / IHA / UIDB/00417/2020 / 1
BI para Mestrando).
Passando ao ponto segundo da ordem de trabalhos, considerando a prestação dos candidatos durante a entrevista e a
adequação do seu perfil e experiência de investigação ao plano de trabalhos do Seed Project “Imagens e Livros”, resultou
a seriação dos candidatos que aqui se reproduz, após ter sido votada nominalmente e aprovada por unanimidade pelo
Júri:
1º. Lugar — Inês Fernandes
2.º Lugar — Mariana Vitale
3º. Lugar — Pedro Geraldo
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Por fim, o Júri deliberou, por votação nominal e por unanimidade, proceder à notificação e submeter à audiência dos
candidatos o projeto de seriação aprovado, deliberando igualmente que tal projeto se tornará definitivo caso, na sequência
daquela audiência, não venha a haver pronúncia.
E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi elaborada a presente ata, que, depois de lida e aprovada,
vai ser assinada por todos os membros do Júri presentes.

O Presidente
_______________
(Susana S. Martins)

O segundo Vogal Efetivo

(Susana Lourenço Marques)

O terceiro Vogal Efetivo

_______________
(José Luís Neves)

O Vogal Suplente

_______________
(Leonor de Oliveira)
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