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ATA DA REUNIÃO DO JÚRI

No passado dia três de dezembro de dois mil e dezoito, pelas dez horas e trinta minutos, reuniu o júri do

Concurso de Seleção Internacional para a Contratação De Doutorado(a) ao abrigo ao abrigo do artigo 4.º

do decreto-lei n.Q 57/2016, de 29 de agosto, com as alterações introduzidas pela lei 57/2017, de 19 de

julho e legislação complementar, no âmbito do projeto "AFRO-PORT- Afro descendência em Portugal:

sociabilidades, representações e dinâmicas sociopolíticas e culturais. Um estudo na Área Metropolitana

de Lisboa", com a referência PTDC/SOC-ANT/30651/2017)

Referência do concurso: CEsAjPC2j2018

Estiverem presentes na reunião, por parte do júri, os seguintes elementos:

Presidente: António Augusto da Ascenção Mendonça, CEsAjCSG, ISEG, Universidade de Lisboa;

Vogal: João António Ramos Estêvão, CEsA/CSG, ISEG, Universidade de Lisboa;

Vogal: Maria Emília Marques, ISPA- Instituto Universitário.

Ao concurso apresentaram-se três candidaturas, a saber:

Gislei Mocelin Polli

lolanda Évora

Nuno Ramos

Elegibilidade:

Na análise das candidaturas verificou-se que as candidaturas cumprem o disposto no ponto 5 a) do edital,

referente à área de doutoramento solicitada. No entanto, verificou-se que a candidata Gislei Mocelin PolIi

não apresenta documento relativo ao registo do grau em Portugal. Ainda assim, o júri considerou as três

candidaturas, ficando esta questão para resolver caso fosse a candidata selecionada.

A avaliação realizada pelo júri considerou, em primeiro lugar, o número de ocorrências relativas à

produçãd científica de cada candidato nos últimos 5 anos (número de artigos, livros e capítulos de livros
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publicados), bem como de actividades de investigação, participação em projetas, extensão e

disseminação das actividades realizadas.

Verificou-se que no case do candidato Nuno Ramos, doutorado mais recentemente, este apresenta como

é evidente um número de ocorrências em menor número.

Gislei PolIi lolanda Évora Nuno Ramos

Produção científica 7 12 2
Artigos 7 2 1
Livros O 4 O

Capítulos de livros O 6 1
Actividades de investigação 7 15 O

Extensão e disseminação 3 52 17
I

Num segundo momento, procedeu-se à proporção (em percentagem) dessas ocorrências para cada

rubrica e por cada candidato em relação ao total conjunto por forma a auxiliar a avaliação individual.

Por último, e acrescendo a avaliação individual de cada elemento do júri, normalizou-se os valores obtidos

de cada candidato para o intervalo entre 1 e 5, conforme estabelecido no ponto 9.4 do edita/.

Deste modo, o quadro com a avaliação final é o seguinte:

Gislei PolIi lolanda Évora Nuno Ramos

Critérios de avaliação AM JE MEM AM JE MEM AM JE MEM
Produção científica últimos 5 anos 0,5 0,7 0,7 1,1 1,1 1,1 0,2 0,2 0,3

(40%)
Actividades de investigação (ex.

participação em projetos, redes e 0,6 0,6 0,5 1,5 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0
parcerias internacionais (40%)

Actividades de extensão e disseminação 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,2 0,2 0,2I (20%)

I Subtotal 1,1 1,3 1,2 3,3 3,2 3,2 0,4 0,4 0,5I

! TOTAL 1,2 3,2 0,4
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Resultados:

Tendo em conta a análise global e as pontuações atribuídas, o júri considerou selecionar a doutorada

lolanda Évora para preencher a posição oferecida em concurso.

Lisboa, 3 de Dezembro de 2018

o President-e de Júri

t:;l--~
A~nio Mendonça

Os membros do Júri

Maria Emília Marques
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