
Reunião de Júri do concurso para a atribuição de bolsa de investigação 
 
 

Projeto de investigação: IHA seed-project «“O Grupo do Leão”: explorando a 
inclusão das pessoas com deficiência visual em museus através de uma 

experiência virtual imersiva», com o apoio financeiro da FCT/MCTES 
 
 

Tipo de bolsa: Bolsa de Investigação Mestrando 
 
 

Ata 
 
 

Aos 26 dias do mês de setembro de 2022, pelas 14h30, reuniu, via zoom, o Júri do procedimento 
supra identificado, com a presença dos seguintes membros: 

 
– A) Presidente do Júri: Patrícia Roque Martins 

 
– B) 1.ª vogal efetiva: José de Oliveira 

 
– C) 2.ª vogal efetiva: : Emília Ferreira 

 
 

Por proposta do respetivo presidente, aprovada por unanimidade, foi fixada a seguinte ordem de 
trabalhos para esta reunião: 

– Ponto um: aprovar um projeto de admissão e exclusão de candidatos do procedimento. 
 

– Ponto dois: aprovar um projeto de avaliação 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 as seguintes candidatas: 

 
1. Ana Margarida Valadas Dominguez Roberto 
2. Ana Patrícia Tavares Mendes 

3. Bruna Toledo Gomes 
4. Carollina Rodrigues Ramos 
5. Inês Amaral Canhão 
6. Mafalda Maria Comprido Duarte Nunes 
7. Rituparna Roy 
8. Sara Patrícia Silva Santos 

 

Seguidamente, o Júri procedeu à verificação e análise dos elementos apresentados pelas candidatas, 
designadamente, a reunião dos requisitos e a apresentação dos documentos exigidos no aviso de 
abertura do concurso, tendo deliberado, por unanimidade, admitir ao procedimento todos os 
oponentes, com exceção dos que a seguir se discriminam, pelos fundamentos que se enumera: 



a) Por não cumprir os requisitos identificados no edital, nomeadamente o documento 
atualizado comprovativo de inscrição num Mestrado 

 
● Ana Patrícia Mendes 

● Carollina Ramos 

● Rituparna Roy 
 

Prosseguindo para o ponto dois da ordem de trabalhos, o Júri procedeu à avaliação, à luz dos 
critérios anunciados no aviso de abertura, das candidaturas admitidas, que resultaram pontuadas, por 
unanimidade, da forma seguinte: 

 

CANDIDATOS CV 
(40%) 

EI 
(30%) 

CM 
(30%) 

 
AF 

Ana Roberto 15 16 16 15,6 

Ana Patrícia Mendes - - - - 

Bruna Gomes 16 16 16 16 

Carollina Ramos - - - - 

Inês Canhão 14 15 15 14,6 

Mafalda Nunes 17 15 17 16,4 

Rituparna Roy - - - - 

Sara Santos 15 14 14 14,4 

 
 

Sendo: 
 

CV = Currículo Vitae 
 

EI= Experiência em Investigação 

CM = Carta de Motivação 

AF = Avaliação Final 
 

e resultando o valor de AF da aplicação da seguinte fórmula: 
 

AF = 40% (CV) + 30% (EI) + 30% (CM) 
 

Por fim, o Júri deliberou, por unanimidade, submeter à audiência dos candidatos os projetos de 
decisão aprovados, deliberando igualmente que tais projetos se tornarão em atos definitivos quanto 
à admissão e seriação de 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. 

 
 
 

A Presidente 
 
 
 
 

(Patrícia Roque Martins) 
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O primeiro Vogal Efetivo 
 

 
(José de Oliveira) 

 
 

A segunda Vogal Efetiva 
 
 
 
 
 
 

(Emília Ferreira) 


