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[ATA DE JÚRI N.º 3] 

 

Concurso para atribuição de duas Bolsas de Investigação para Doutoramento, no âmbito da Unidade de 

I&D Vidro e Cerâmica para as Artes, VICARTE, unidade n.º 00729 

 

Aos dias quinze do mês de junho de 2021, pelas 14.30 horas, convocado pelo seu Presidente, reuniu, 

na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, o Júri de Seleção do concurso supra identificado, 

presidido pelo Coordenador do Painel de Avaliação referido no ponto 7. do aviso de abertura da bolsa 

referida em título, da Faculdade de Belas-Artes, Prof. Doutor Fernando Manuel Baeta Quintas, tendo como 

ponto de ordem de trabalhos: 

 

1 - Análise da resposta da candidata Marta Monachesi em fase de audiência prévia, da exclusão, 

conforme foi decidido por unanimidade na segunda reunião do painel (admissão de candidatos – ata nº 2);  

 

Estiveram igualmente presentes na reunião os vogais efetivos Prof. Doutora Teresa Almeida, da 

Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto e Doutora Andreia Ruivo, da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Na sequência da exclusão do concurso para atribuição de duas bolsas de Investigação para doutoramento, 

devido ao facto de o documento apresentado relativo ao Diploma de Pintura da Academia de Belas Artes 

de Florença, não se encontrar reconhecido nos termos do Decreto-Lei n.º 66/2018, de 16 de agosto, o que 

lhe concederia a totalidade dos direitos inerentes, à titularidade do grau académico ou diploma de ensino 

superior português correspondente,  vem a candidata Marta Monachesi, por e-mail de 25 de maio de 

2021, solicitar a reapreciação da sua candidatura, bem como dos documentos entregues, no dia 22 de 

fevereiro de 2021. 

Procedeu o júri do painel de imediato à análise dos argumentos apresentados pela candidata, tendo 

deliberado manter a exclusão da mesma, com base nos seguintes factos: 

São requisitos de admissibilidade do candidato, de acordo com o ponto 4.1 do Aviso de abertura do 

concurso: 

“(…) 

Para concorrer a Bolsa de Investigação para Doutoramento é necessário: 

• Ser titular de grau de mestre ou equivalente legal nas áreas de Belas-Artes – Escultura, Belas-Artes – 

Pintura, Artes Plásticas – Escultura, Artes Plásticas – Pintura, Design de Equipamento, Artes Visuais & 

Design. 

• A título excepcional, ser titular de grau de licenciado ou equivalente legal, nas áreas antes referidas, 

detentores de um currículo escolar ou científico especialmente relevante que seja reconhecido como 

atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos pela Comissão de Estudos Pós-

Graduados da Faculdade de Belas-Artes (…)”. 
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Acrescenta o ponto 4.2 do Aviso de abertura, sobre os requisitos de admissibilidade da candidatura o 

seguinte: 

“É indispensável, sob pena de não admissão ao Concurso, anexar à candidatura os seguintes documentos:  

(…) 

• Certificados de habilitação dos graus académicos detidos, especificando obrigatoriamente a 

classificação final e, se possível, as classificações obtidas em todas as disciplinas realizadas, 

ou, em alternativa, declaração de honra do candidato em como concluiu o grau de licenciado ou 

mestre até ao final do prazo de candidatura; 

• Registo de reconhecimento dos graus académicos atribuídos por instituições de ensino superior 

estrangeiras e registo da conversão da respetiva classificação final para a escala de classificação 

portuguesa, ou, em alternativa, declaração de honra do candidato em como obteve o 

reconhecimento do grau estrangeiro equivalente ao de licenciado ou mestre até ao final do prazo 

de candidatura; (…)” 

 

Perante a análise efetuada verificou-se que a candidata não entregou documento com o registo 

reconhecido nos termos do Decreto-Lei n.º 66/2018, de 16 de agosto, o que lhe concederia a totalidade 

dos direitos inerentes, à titularidade do grau académico ou diploma de ensino superior português, 

correspondente ao grau de mestre, ou ao grau de licenciatura.  

Deste modo, o Júri deliberou por unanimidade proceder à exclusão ao concurso, de Marta Monachesi, 

tendo por base o fundamento atrás explanado.  

Deverá assim, notificar-se a candidata da presente decisão, através de mensagem de correio 

eletrónico, dado ter sido facultado consentimento prévio pela mesma, para a comunicação por intermédio 

dessa via, conforme previsto na alínea b) do n.º 2 do artigo 112.º do Código do Procedimento 

Administrativo (Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro). 

 

Os restantes candidatos excluídos - Adriana Patrício Vignoli, Fatemeh Hassanpour e Renato Bezerra 

Menezes - não apresentaram qualquer alegação dentro do prazo de audiência prévia pelo que se mantém 

a exclusão dos referidos candidatos. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pelas 16 horas e 30 minutos, nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, dela se 

lavrando a presente ata, a qual, após lida e aprovada, vai ser assinada por todos os membros do Júri em 

efetividade de funções.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente do Júri O 1.º Vogal Efetivo O 2.º Vogal Efetivo 

 

 
___________________________ 

 

___________________________ 

 

__________________________ 

(Prof. Doutor Fernando Quintas) (Prof. Doutora Teresa Almeida) (Doutora Andreia Ruivo) 

 


