
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 nº 2 
 
 
Aos 15 dias do mês de Dezembro de 2022, pelas 18h, através de uma sessão na plataforma 
Zoom, reuniu 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: análise das pronúncias em sede de audiência prévia. 
– Ponto dois: Cessação do procedimento concursal. 
 
Passando de imediato ao cumprimento do primeiro ponto da ordem de trabalhos, o Júri 
verificou que no decorrer do período de audiência prévia existiu uma pronúncia do candidato 
Sérgio Álvarez Vales através de mensagem electrónica, no dia 13 de Dezembro de 2022. 
O candidato Sérgio Álvarez Vales apresentou candidatura no dia 9 de Novembro de 2022, 
também através de mensagem electrónica. Na sua primeira reunião (Acta de 30 de Novembro 
de 2022), o júri analisou a candidatura e deliberou a não admissão do candidato, “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”. 
 
Na sua pronúncia, o candidato vem agora, em sede de audiência prévia, contestar a decisão, 
alegando um erro de forma e o facto de que a sua experiência de investigação se enquadra em 
Arte Contemporânea, conforme exigido no edital, solicitando ao júri que reconsidere a decisão 
tomada. 
 
Face ao exposto, e tendo em conta o conjunto de requisitos preferenciais elencados no edital, 
em particular o primeiro “Experiência de investigação documental em Arte Contemporânea”, a 
análise do CV e as tarefas que se elencam no plano de trabalhos, considerou o júri que nos 
termos do Instituto de História da Arte da NOVA FCSH, “Arte Contemporânea” diz respeito a 
artes visuais, não estando em causa não considerar a música arte, e havendo, na NOVA FCSH, 
dois institutos destinados à investigação em música. O candidato evidencia ter consciência 
disso na sua carta de motivação, quando escreve que “tenho a sensação de que o ponto mais 
fraco da minha candidatura é a demonstração prática da idoneidade do meu perfil para esta 
posição”. 
Assim sendo, por votação nominal e por unanimidade, o Júri decidiu confirmar a sua decisão 
anterior de exclusão do candidato a concurso, por não o considerar com o perfil adequado 
para o projecto em causa. 

Aos 21 dias do mês de Dezembro de 2022, pelas 10h, através de uma sessão na plataforma 
Zoom, reuniu o Júri do procedimento supra identificado, com a presença dos seguintes 
membros:

Tipo de bolsa: Bolsa de Investigação - Mestrando/a



 
 
De seguida, passou o Júri ao segundo ponto da ordem de trabalhos. O júri deliberou que o 
procedimento concursal relativo ao 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)”, por decisão unânime, 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 
 


