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

 

Projeto de investigação: Lisbon her-stories: counter-monuments for women’s 
visibility, com o apoio financeiro da FCT/MCTES  

 

Tipo de bolsa: Bolsa de Investigação Mestrando 

 

Ata 

 

Aos 10 dias do mês de novembro de 2022, pelas 16h00, reuniu, via zoom, o Júri do procedimento 
supra identificado, com a presença dos seguintes membros: 

– A) Presidente do Júri: Basia Sliwinska (PI) 

– B) 1.ª  vogal efetiva: Margarida Brito Alves (Co-PI) 

– C) 2.ª  vogal efetiva: : Bruno Marques 

 

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: 

– Ponto um: análise das pronuncias em sede de audiência prévia;. 

– Ponto dois: seriação dos candidatos (lista de ordenação final). 

 

Passando à análise do primeiro ponto da ordem de trabalhos, o Presidente informou que no 
periodo que decorreu de audiencia prévia existiu um pronúncia da candidata Alexandra Sofia Santa 
Cruz Martins através de mensagem electrónica, no dia 25 de outubro, no qual consta do processo 
administrativo. 

Nos termos da pronúncia da candidata, esta pede esclarecimento sobre a nota atribuída (14 
valores) no critério de experiência de investigação.  

Face pedido de esclarecimento da candidata, considera o Júri que o currículo da candidata é muito 
expressivo, revelando um bom nível de experiência. No entanto, o seu perfil não responde 
totalmente aos requisitos do edital anunciado. O foco na escultura contemporânea não é explícito 
e a candidata demonstra uma experiência de investigação mais enquadrada na área dos estudos do 
património do que nas áreas da história e teoria da arte no âmbito das “spatial practices” ou dos 
estudos de monumentos em espaço urbano. Algumas das preocupações relacionados com as 
tarefas e com a especificidade dos seus métodos de pesquisa requeridas pelo projecto são 
mencionados na carta de motivação, mas não há evidências claras que demonstrem uma estreita 
afiliação com as áreas de pesquisa abordadas pelo projeto e com os seus métodos de investigação 
particulares. 

Assim sendo, o Júri deliberou manter a nota e a não admissão da candidata .                                                                        



Por sua vez e passando à análise do ponto 2 da ordem de trabalhos fim, o Júri decidiu confirmar a 
sua decisão de seriação dos candidatos constante da Acta anterior, dadata de 21.09.2022 juntando à 
presente Acta como anexo, o qual faz parte integrante desta, a lista de ordenação final. 

 

Todos os assuntos foram decididos por votação nominal e por unanimidade dos menbros do Júri. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de que se lavrou a presente ata, a qual depois 
depois de lida e aprovada, vai ser assinada por todos os membros do Júri. 

 

O Presidente 

 

A primeira Vogal Efetiva 

 

 

A segunda Vogal Efectiva 

 



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

 

Projeto de investigação: Lisbon her-stories: counter-monuments for women’s 
visibility, com o apoio financeiro da FCT/MCTES  

 

Tipo de bolsa: Bolsa de Investigação Mestrando/a 

 

Ata 

 

Aos 21 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: Basia Sliwinska (PI) 

– B) 1.ª vogal efetiva: Margarida Brito Alves (Co-PI) 

– C) 2.º vogal efetivo: Bruno Marques 

 

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 os seguintes candidatos: 

1. Alexandra Sofia Santa Cruz Martins 

2. António Carlos M. Almeida 

3. Carollina Rodrigues Ramos 

4. Maria Beatriz Laschi Franco 

 

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:  

 António Carlos M. Almeida, por não ter formalizado a sua candidatura de acordo o 

estipulado no edital, nomeadamente a entrega obrigatória de certificado de habilitações, 

comprovativo de inscrição num Mestrado em História da Arte e carta de motivação;  

 Carollina Rodrigues Ramos, por não cumprir o estipulado no ponto 4) dos Requisitos de 

Admissão: Muito bom nível de inglês falado e escrito. 

 

Anexo



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  
(30%) 

EI 
(35%) 

CM 
(35%) 

AF 

Alexandra Sofia Santa Cruz 
Martins 

16 14 15 14.95 

António Carlos M. Almeida - - - - 

Carollina Rodrigues Ramos - - - - 

Maria Beatriz Laschi Franco 16 17 16 16.35 

 

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 = 30% (CV) + 35% (EI) + 35% (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. 

 

O Presidente 

 

A primeira Vogal Efetiva 

 

A segunda Vogal Efectiva 

 


