
 

  

 

ATA Nº 3 – REUNIÃO DO JÚRI PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE INVESTIGAÇÃO NO ÂMBITO DE PROJETO DE I&D 

Referência: BI_03_2022_HOUDINI 

 

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, pelas 18 horas, via plataforma Zoom, o Júri constituído 

pelo Professor Doutor Luís Miguel Cabrita Romero (presidente do júri), pelo Professor Doutor Pedro Miguel Teixeira Faria 

(vogal efetivo) e pela Professora Doutora Sara Maria da Cruz Maia de Oliveira Paiva (vogal efetivo), reuniu em virtude da 

deteção de um lapso na análise da documentação submetida por uma das candidaturas, no âmbito do edital subordinado ao 

tema: “HOUDINI: Plataforma de conteúdos imersivos para património com história”. O texto desta ata reflete a correção 

realizada, no âmbito deste concurso, que prevê a atribuição de uma bolsa de investigação, tendo sido rececionadas as 

candidaturas de: 

• Diogo Filipe Oliveira Novais Araújo 

• Hugo André Faria Pereira 

• Márcia Regina Bernardo 

• Rogério Nunes da Silva 

O candidato Diogo Filipe Oliveira Novais Araújo e o candidato Rogério Nunes da Silva não foram admitidos pelo facto de ainda 

não possuírem a licenciatura concluída. Os restantes candidatos foram admitidos. A avaliação curricular dos candidatos 

admitidos foi efetuada pelo júri, segundo os critérios definidos no Edital e detalhada na tabela abaixo: 

Candidato 
Habilitações 

Literárias 
(30 pontos) 

Experiência nas 
tecnologias de 

desenvolvimento 
necessárias 
(50 pontos) 

Experiência de 
investigação nas 

atividades 
previstas 

(20 pontos) 

Avaliação 
curricular 

(100 pontos / 
20 valores) 

Hugo André Faria Pereira 20 35 15 70 pontos / 
14 valores 

Márcia Regina Bernardo 20 25 10 55 pontos / 
11 valores 

 

As entrevistas dos candidatos admitidos foram efetuadas pelo júri, segundo os critérios definidos no Edital e detalhadas na 

tabela abaixo: 

Candidato 

Motivação 
para 

objetivos do 
projeto 

(40 pontos) 

Competências 
comunicação 

científica 
(20 pontos) 

Expressão 
oral na língua 
portuguesa 
(20 pontos) 

Domínio do 
inglês 

(20 pontos) 

Entrevista 
(100 pontos / 

20 valores) 

Hugo André Faria Pereira 30 15 20 20 85 pontos / 
17 valores 

Márcia Regina Bernardo 20 10 20 10 60 pontos / 
12 valores 

 

 



 

  

 

A classificação final encontra-se indicada na tabela abaixo: 

Candidato Avaliação Curricular 
(50%) 

Entrevista 
(50%) 

Final 
(100%) 

Hugo André Faria Pereira 70 pontos 
14 valores 

85 pontos 
17 valores 

77.5 pontos / 
15.5 valores 

Márcia Regina Bernardo 55 pontos 
11 valores 

60 pontos 
12 valores 

57.5 pontos / 
11.5 valores 

 

Perante os resultados obtidos, o Júri decidiu atribuir a bolsa de investigação ao candidato Hugo André Faria Pereira. 

Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata que será assinada pelos elementos do Júri. 

 

 

 

___________________________________________________ 

Luís Miguel Cabrita Romero (Presidente do Júri) 

 

 

___________________________________________________ 

Pedro Miguel Teixeira Faria (Vogal efetivo)  

 

 

___________________________________________________ 

Sara Maria da Cruz Maia de Oliveira Paiva (Vogal efetivo) 
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