
^ ^
1 INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

^ ^ Escola Superior de Educação

Bolsa de Investigação na área da Linguística Portuguesa

Ata n0 3

No dia 19 de julho de 2018, a partir das 10:00, reuniu, nas instalações da Escola Superior de
Educação do Instituto Politécnico de Bragança (ESE/IPB), ojúri responsável pela análise das candidaturas
à bolsa de Investigação na área da Linguística Portuguesa, constituído por

Alexandra Filipa Soares Rodrigues, doutora e professora coordenadora com agregação;
Carlos Manuel da Costa Teixeira, doutor e professor adjunto;
António José Santos Meireles, doutor, professor adjunto e subdiretor,
com a seguinte ordem de trabalhos:

l- realização da entrevista aos candidatos Maria Teresa Segarra Costaguta Mattos e Francelino
Dalton Wilson;

2- apuramento da classificação final dos candidatos.
A entrevista constou dos seguintes tópicos:

i) motivação e disponibilidade dos candidatos para o exercício de trabalhos de campo,
especificamente para a recolha de dados linguísticos das diferentes variedades do português
e dos crioulos com base portuguesa em todas as regiões do mundo em que existem;

ii) experiência em projetos de investigação anteriores relevantes para o presente projeto;
iii) competências humanas e profissionais para o exercício das atividades no âmbito do projeto;

esclarecimento de questões relacionadas com o processo concursal.IV)

Por solicitação dos candidatos, as entrevistas realizaram-se via skype.
Tendo analisado os esclarecimentos e as prestações dos candidatos, o júri considerou que a candidata

Maria Teresa Segarra Costaguta Mattos não cumpre um dos requisitos explicitados no edital,
especificamente, a obrigatoriedade de possuir a carta de condução.

O júri classificou a entrevista de Francelino Dalton Wilson com 16 (dezasseis) valores.
O júri procedeu à ponderação final da classificação do candidato admitido, tendo em conta a fórmula

prevista no edital constante na Ata n. ° l,
Classificação final = 60% da Avaliação Curricular + 40% da Entrevista.

A classificação final do candidato Francelino Dalton Wilson é de 14, 2 (catorze valores e duas décimas).
Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada por unanimidade e assinada por todos

os membros do júri.
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