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UIDB/04310/2021 – BI Estudante de Mestrado (HR&B) 
 

Ata de Avaliação do Júri 
 
No dia 31 de maio de 2021, reuniu o júri do concurso para atribuição de uma bolsa de investigação para 

licenciado no âmbito da unidade de investigação Centro de Investigação de Direito Público (CIDP), fi-

nanciada com a referência UIDB/04310/2020 por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência 

e a Tecnologia, I.P. (FCT). O júri foi presidido pelo Professor Doutor Rui Guerra da Fonseca e incluiu a 

Professora Doutora Ana Rita Gil e o Professor Doutor Nuno Cunha Rodrigues, tendo deliberado por tec-

nologia digital remota. 

 

1. O edital UIDB/04310/2021 – BI Estudante de Mestrado (HR&B) foi aprovado pela FCT e publi-

cado no portal ERA Careers, com data-limite de candidatura a 26.05.02021, tendo sido recebida 1 

(uma) candidatura da Licenciada Vladyslava Kaplina, estudante de Mestrado da Faculdade de Direito 

da Universidade de Lisboa (FDUL). 

 
2. O júri admitiu a candidatura e de acordo com edital, procedeu à avaliação da candidata através 

de Avaliação Curricular (AC) e Carta de Motivação (CM), com a ponderação de AC*0,90 + CM*0,10. A 

pontuação atribuída pelo júri a cada elemento de avaliação foi expressa numa escala de 1 a 100 e consta 

da tabela seguinte: 

 

Pontuação (1-100)  
 

RGF ARG  NCR  

Avaliação Curricular (90%) 90 88,75 86,25  

Formação académica 92 90 90  

Classificação obtida em disciplinas consi-
deradas relevantes 

95 95 90  

Conhecimentos e experiência de investi-
gação em Direitos Humanos 

88 85 80  

Experiência de em trabalhos de investi-
gação na área dos Direitos Humanos 

85 85 85  

Carta de Motivação (10%) 92 90 90  

Resultado final 90,2 88,88 86,63 88,57 



 

2 

 

  

 

 
3. A candidata obteve uma pontuação final de 88,57/100 e demonstra habilitações, experiência e 

motivação excelentes e perfeitamente adequadas ao cumprimento do plano de trabalhos da bolsa de 

investigação (em anexo). 

 

 

Lisboa, 31 de maio de 2021 
 

 
 
 
Professor Doutor Rui Guerra da Fonseca 
 

 
 
Professora Doutora Ana Rita Gil 
 

 
 
Professor Doutor Nuno Cunha Rodrigues 
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ANEXO 
 
 
Plano de trabalhos 
 
 
O plano de trabalhos enquadra-se nas atividades do projeto “Human Rights & Business: 
regulação e deveres das empresas emergentes de normas de proteção de direitos humanos”, 
coordenado no CIDP pelos Professores Rui Guerra da Fonseca e Ana Rita Gil e inclui as 
seguintes tarefas: 
 
a) Colaboração na preparação das publicações projetadas no âmbito do projeto; 
 
b) Colaboração na preparação das atividades de divulgação e reflexão, designadamente das 
conferências projetadas no âmbito do projeto; 
 
c) Colaboração na preparação das atividades de formação projetadas no âmbito do projeto; 
 
d) Colaboração na preparação das demais atividades do projeto, designadamente, reuniões de 
equipa e contactos. 


