ATA
DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DOS
CANDIDATOS AO CURSO DE DOUTORAMENTO DA
FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE NOVA DE
LISBOA
(FDUNL)
dia 15 de maio de 2015
Comissão de Seleção, designada pela Direção em 25.05.2013 ao
abrigo do disposto no art. 5.º do Regulamento do Terceiro Ciclo de
Estudos Conducente ao Grau de Doutor/a em Direito:
- Prof.ª Doutora Teresa Pizarro Beleza (Presidente, na qualidade de
Coordenadora do Curso de Doutoramento, nomeada pelo Conselho
Científico);
- Prof.ª Doutora Ana Prata (Vogal);
- Prof.ª Doutora Margarida Lima Rego (Vogal).
Conforme o disposto no Aviso de Abertura do Concurso para
Atribuição de Bolsas Individuais de Investigação e de Doutoramento
aos doutorandos do nosso 3.º Ciclo – Doutoramento em Direito,
Programa de Doutoramento FCT, de 15.04.2015, cabe a esta
Comissão avaliar as candidaturas a este Concurso.
A Comissão reuniu presencialmente e por correspondência
eletrónica, tendo a seguinte deliberação sido tomada no dia 15 de
maio de 2015:
A Comissão avaliou e seriou os candidatos única e exclusivamente
em função do mérito, tendo em conta os seguintes parâmetros e
respetiva ponderação, conforme o disposto no Aviso de 15.04.2015:
a) curriculum vitae académico (50%);
b) curriculum vitae científico (publicações, outros indicadores
de produção científica e experiência comprovada de
investigação) (20%);
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c)curriculum vitae profissional relevante (15%);
d) conhecimentos de inglês (10%);
e) plano de trabalhos a desenvolver (5%).
A avaliação do mérito dos candidatos incluiu a realização de
entrevistas individuais, ocorridas em 14.05.2015 perante as Prof.as
Doutoras Teresa Pizarro Beleza e Margarida Lima Rego.
Os candidatos foram organizados em duas séries, destinando-se a
primeira aos estudantes admitidos ao Programa na sua edição de
2014/15, que se candidatam a uma das oito bolsas de investigação
disponíveis, e a segunda aos estudantes admitidos em edições
anteriores deste Programa, que se candidatam às bolsas sobrantes.
Dentro de cada série, as posições relativas entre os vários
candidatos resultaram de uma ponderação dos fatores acima
enunciados. Anexa-se a esta ata uma tabela com as pontuações
individualmente atribuídas a cada candidato para cada um dos
cinco critérios de seriação, que será disponibilizada para consulta
aos candidatos que assim o requeiram.
Lista ordenada dos candidatos em ambas as séries:
1.ª Série:
1. Manuel Campos Robalo Leite de Magalhães;
2. Sérgio Coimbra Henriques;
3. Maria da Graça Canto Moniz;
4. Ana Cristina Faria Nogueira.
2.ª Série
1. Helena Paula Magalhães Bolina;
2. Alexandre Teixeira Neto Guerreiro;
3. Marta Hungria Garcia;
4. Cláudia Alves Prata.
Esta deliberação não prejudica a verificação, quanto a todos os
candidatos, do preenchimento dos requisitos aplicáveis à atribuição
das bolsas pela FCT.
Lisboa e Universidade Nova (Campolide), dia 15 de maio de 2015
Presidente da Comissão
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