
 

 

 

CONCURSO PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE DOUTORAMENTO DO  

PROGRAMA DE DOUTORAMENTO EM PÓS-COLONIALISMOS E CIDADANIA GLOBAL  

NO ÂMBITO DO FINANCIAMENTO DE PROGRAMAS DE DOUTORAMENTO FCT 

 

 

ATA DO JÚRI  

 

Em 16 de setembro de 2019, reuniu a Comissão Diretiva do Programa de Doutoramento Pós-

Colonialismos e Cidadania Global, financiado no âmbito do concurso para financiamento da Fundação 

para a Ciência e Tecnologia, IP (FCT, IP), para atribuição de duas Bolsas de Doutoramento. Estiveram 

presentes os membros da Comissão Diretiva António Sousa Ribeiro e Maria Paula Meneses, não tendo 

podido comparecer o terceiro elemento do júri convocado, tendo justificado a sua ausência. 

 

Foram recebidas quatro candidaturas dos seguintes candidatos, entrevistados no dia 16 de setembro 

de 2019: 

 

Candidato/a 

Apolo de Carvalho 

Bruno Alexandre Reis Costa 

Hjalmar Jorge Joffre-Eichhorn 

Johann Peter Salazar 

 

De acordo com o edital, na avaliação curricular dos candidatos foram apreciados o curriculum 

académico, nomeadamente a licenciatura, outras formações académicas e publicações e investigação 

e conhecimento de língua/s estrangeira/s (inglês e outra/s); o curriculum profissional, nomeadamente 

a avaliação de mérito e a motivação; o mérito do plano de trabalhos, nomeadamente a sua adequação 

aos objetivos do Programa Doutoral, a sua originalidade e pertinência, tendo sido definidas as 

seguintes ponderações e atribuídas as seguintes classificações: 

 

 

Candidato/a

Qualificações 

Académicas: 

Licenciatura / 

Mestrado / 

Doutoramento

Outras 

formações 

académicas: 

Cursos de 

verão / Cursos 

de formação / 

Cursos de 

especialização

Publicações / 

Investigação 

relevantes 

para a 

temática do 

programa

Conhecimento 

comprovado 

de l íngua/s 

estrangeira/s 

(inglês e 

outra/s)

Curriculum 

Profissional 

em áreas 

relevantes 

para a 

temática do 

programa

Carta de 

Motivação / 

projeto de 

investigação / 

perfil  do 

candidato

Ponderação 5,0/20 2,0/20 3,0/20 2,0/20 3,0/20 5,0/20

Apolo de Carvalho 14 15 15 15 15 16 15,00

Bruno Alexandre Reis Costa 17 14 13 18 15 17 15,90

Hjalmar Jorge Joffre-Eichhorn 10 18 17 18 16 17 15,30

Johann Peter Salazar 13 15 14 17 15 15 14,55

Pontuação 

final



 

 

 

 

Sendo obrigatória a apresentação do reconhecimento dos diplomas e graus académicos atribuídos por 

instituições de ensino superior estrangeiras bem como a conversão da classificação final neles obtida 

para a escala de classificação portuguesa, por forma a garantir a aplicação do princípio da igualdade 

de tratamento a candidatos que detêm graus académicos estrangeiros e nacionais, foi atribuída uma 

classificação mínima de 10 valores nos casos em que este(s) documento(s) não foi(foram) 

apresentado(s). 

 

Também de acordo com o edital, na entrevista, foram avaliados, de forma objetiva e sistemática, os 

conhecimentos e as competências técnicas e aspetos comportamentais evidenciados durante a 

interação estabelecida entre os entrevistadores e o entrevistado. Foram, em particular, relevantes a 

adequação do perfil e a motivação do candidato aos temas e ao quadro teórico do programa, tendo 

nela sido atribuídas as seguintes classificações: 

 

Candidato/a Avaliação 

Apolo de Carvalho  17 

Bruno Alexandre Reis Costa 16 

Hjalmar Jorge Joffre-Eichhorn 16 

Johann Peter Salazar 14 

 

De acordo com os critérios de seleção definidos a Comissão Diretiva avaliou os candidatos tendo 

chegado aos seguintes resultados, indicados por ordem decrescente: 

 

Candidato/a 
Pontuação 

final 

Bruno Alexandre Reis Costa 15,92 

Hjalmar Jorge Joffre-Eichhorn 15,44 

Apolo de Carvalho  15,40 

Johann Peter Salazar 14,44 

 

A Comissão diretiva deliberou deste modo atribuir bolsas aos seguintes dois candidatos mais bem 

classificados:  

 

Candidato/a 

Bruno Alexandre Reis Costa 

Hjalmar Jorge Joffre-Eichhorn 

 



 

 

 

Em caso de desistência ou falta de apresentação dos documentos exigidos no âmbito do concurso por 

parte dos candidatos aos quais a Comissão Diretiva deliberou atribuir bolsa, ela será atribuída ao 

candidato imediatamente a seguir seriado na listagem de classificação. 

 

Os candidatos têm dez dias úteis, a contar da data de notificação, para requerer esclarecimentos de 

acordo com o Código de Procedimento Administrativo. 

 

 

Coimbra, 16 de setembro de 2019 

 

 

 
___________________________ 

Professor António Sousa Ribeiro 

 
___________________________ 

Doutora Maria Paula Meneses 

 
 

 


