Reunião de Júri do concurso para a atribuição de Bolsa de Investigação para
Doutoramento no âmbito do Projecto FCT ““Curiositas: Espreitar antes da
Realidade Virtual. Uma Arqueologia dos Media Imersivos através da Realidade
Virtual e dos Cosmoramas Ibéricos” (PTDC/COM-OUT/4851/202)

Tipo de bolsa:
Bolsa de Investigação (BI) para Doutoramento no âmbito de Projecto

ATA

Aos 31 dias do mês de Março de 2022, pelas 11h00, através de uma sessão na plataforma
Zoom [https://videoconf-colibri.zoom.us/j/81516598881], reuniu o Júri do procedimento
supra identificado, com a presença dos seguintes membros:
A) Presidente do Júri: Doutora Susana S. Martins
B) Vogal Efectivo: Doutor Victor Flores
C) Vogal Efectivo: Doutora Raquel Henriques da Silva

Por proposta do respectivo Presidente, e aprovada por unanimidade, foi fixada a seguinte
ordem de trabalhos para esta reunião:
- Ponto um: análise e deliberação sobre a admissibilidade e exclusão das candidaturas a
concurso;
- Ponto dois: aprovar um projeto de avaliação curricular das candidaturas admitidas ao
procedimento.

Passando imediatamente ao cumprimento do primeiro ponto da ordem de trabalhos, o
Júri verificou que se propuseram ao presente concurso os seguintes candidatos:
1. Anatoly Shikhov
2. Elena Komissarova

Seguidamente, o Júri procedeu à verificação e análise dos elementos apresentados pelos
candidatos, designadamente, a reunião dos requisitos e apresentação dos documentos
exigidos no aviso de abertura do concurso, tendo deliberado, por unanimidade, não
admitir ao procedimento os dois oponentes, pelos fundamentos que se enumeram:
a) não cumprir os requisitos de admissão identificados no edital:
1. Anatoly Shikhov: por não ser detentor de Licenciatura em História da Arte,
Ciências da Comunicação, Estudos Artísticos, ou áreas disciplinares afins nem
estar inscrito em doutoramento nestas áreas; por não ter demonstrado possuir
experiência de investigação documental, arquivística ou iconográfica; por não ter
experiência/familiaridade com curadoria artística ou curadoria digital; por não ter
demonstrado conhecimentos linguísticos tal como estipulado no edital.
2. Elena Komissarova: por não ser detentora de Licenciatura em História da Arte,
Ciências da Comunicação, Estudos Artísticos, ou áreas disciplinares afins, e por
não ter experiência/familiaridade com curadoria artística ou curadoria digital, tal
como estipulado no edital.
Por fim, o Júri deliberou, por unanimidade, proceder à notificação dos candidatos e
submeter à audiência dos mesmos o projeto de decisão aprovado, deliberando igualmente
que tal projeto se tornará em ato definitivo quanto à não admissão dos candidatos, caso,
na sequência daquela audiência, não venha a haver pronúncia de nenhum interessado.
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.
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