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

 

Projecto de investigação: “Investigação documental e visual no âmbito da exposição 
Primitivo: uma cartografia atípica a partir de Portugal (CIAJG, Guimarães, 2023)”, com o 

apoio financeiro da FCT/MCTES 

 

Tipo de bolsa: Bolsa de Investigação Mestrando 

 

Acta 

 

Aos 30 dias do mês de Novembro de 2022, pelas 18h00, reuniu, via zoom, o Júri do 
procedimento supra identificado, com a presença dos seguintes membros: 

– A) Presidente do Júri: Mariana Pinto dos Santos (IHA / NOVA FCSH) 

– B) 1ª vogal efetiva: Marta Mestre (CIAJG) 

– C) 2ª vogal efetiva: Begoña Farré Torras (IHA / NOVA FCSH) 

 

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

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

– Ponto dois: Cessação do procedimento concursal. 

 
Conferidos os pressupostos legais, designadamente de quorum, a Presidente deu início aos 
trabalhos. 
 
Na análise do ponto 1 da ordem de trabalhos, a Presidente informou que foram recebidas 3 
candidaturas dentro do prazo, a saber: 
 
- Candidato 1, Juan Diego Andrango; 
- Candidato 2, Sérgio Álvarez Vales; 
- Candidata 3, Catarina Santos. 
 
O júri procedeu então à análise dos processos de candidatura para verificação dos elementos 
apresentados pelos candidatos, designadamente a reunião dos requisitos exigidos e a 
apresentação dos documentos essenciais à admissão, conforme estipulado no Aviso. 
 
Analisadas as candidaturas apresentadas, o júri deliberou, por votação nominal e por 
unanimidade, excluir: 
 
- CANDIDATO 1, Juan Diego Andrango, uma vez que não formalizou a respectiva candidatura 
com os documentos exigidos, sob pena de exclusão, nos números 3, 4 e 5 do edital referente a 



“prazo de candidatura e forma de apresentação de candidaturas”, isto é, não remeteu 
Comprovativo de inscrição no mestrado ou pós-graduação, Carta de motivação, Declaração 
sob compromisso de honra de que não excede, com a celebração do contrato de bolsa em 
causa, um período acumulado de um ano nesta tipologia de bolsa, seguido ou interpolado, e 
não foi já beneficiário de qualquer outra bolsa de investigação directa ou indiretamente 
financiada pela FCT. Além disso, o candidato não cumpre os seguintes requisitos de admissão: 

a) Licenciatura em História da Arte com média final não inferior a 15 valores; 
b) Frequência de um mestrado ou pós-graduação na área de Artes e Humanidades. 

 
- CANDIDATO 2, Sérgio Álvarez Vales, uma vez que o CV apresentado e a carta de motivação 
revelam experiência de trabalho numa área distante da que é solicitada no projecto 
mencionado no edital, bem como o trabalho corrente em mestrado é numa área sem relação 
com o projecto mencionado no edital; 
 
- CANDIDATA 3, Catarina Santos, uma vez que a candidata não cumpre um dos requisitos 
solicitados, a saber, experiência de investigação documental em arte contemporânea. 
 
Passando ao ponto 2 da ordem de trabalhos, uma vez que nenhuma das candidaturas 
apresentadas cumpre os requisitos presentes no Aviso de abertura com a 
referência “Investigação documental e visual no âmbito da exposição Primitivo: uma 
cartografia atípica a partir de Portugal (CIAJG, Guimarães, 2023)”, o júri considerou, por 
decisão unânime, que o presente concurso fica deserto. 
 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de que se lavrou a presente acta, a qual 
depois de lida e achada conforme, vai ser rubricada e assinada por todos os membros do júri 
presentes. 
 

A Presidente 

 

 

A primeira Vogal Efectiva 

 

 

A segunda Vogal Efectiva 


