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ATA 

Aos dezoito dias do mês de abril de 2022, pelas 9h00, reuniu-se, via zoom, o júri para análise e seriação das 
candidaturas resultantes do anúncio para recrutamento de pessoal docente – 1 (um) professor Adjunto Convidado 
para lecionar as unidades curriculares Interpretação II e Projeto IV – Módulo de Interpretação do Curso de Licenciatura 
em Dança (Ref.ª N.º 46 / Ano Letivo 2021-2022 – Docência – ESD), constituído, nos termos da decisão do Conselho 
Técnico-Científico na sua reunião nº 14, de 8 Junho de 2011, pelos professores João Fernandes, Coordenador do 
respetivo curso, Ofélia Cardoso e Isabel Duarte, membros da Comissão Científica. 
Apresentaram-se dois candidatos, cuja informação curricular se sintetiza: 

Candidata n.º 1 – Filipa Francisco 
Licenciada em Dança – Ramo de Espetáculo pela Escola Superior de Dança do Instituto Politécnico de Lisboa (2008), 
com classificação final de 14 (catorze) valores.  

Destaca-se do seu currículo a experiência enquanto intérprete, desde 1992, tendo colaborado com profissionais como: 
Marivaux, Águeda Sena, João Garcia Miguel, Bruno Cochat, Ana Bergano, Rui Nunes, Madalena Victorino, Margarida 
Bettencourt, Francisco Camacho, Vera Mantero, Silvia Real, Ana Borralho & João Galante, Aldara Bizarro, entre 
outros. 
Do seu currículo destaca-se também, o vasto leque de criações coreográficas, fruto do desempenho de funções de 
coreógrafa (e interprete) desde 1992, criadas em diferentes estruturas e projetos artísticos, para e com vários públicos-
alvo, e para e com a comunidade, com apresentações a nível nacional e internacional. No contexto desta oferta de 
trabalho destacam-se algumas das peças criadas para público infantojuvenil: “Ventos e Pássaros” (2011) e “Cheio” 
(2014). 
Apresenta ainda mais vários de trabalhos coreográficos criados no contexto de site-specific. 

Em 2015, colaborou com a Escola Superior de Dança do Instituto Politécnico de Lisboa, lecionando Interpretação II e 
Projeto IV; entre 2010/2017 lecionou no Curso de Dança na Comunidade do Fórum Dança; e tem ainda dinamizado 
oficinas e workshops em projetos com a comunidade, desde 2000. 

 

Candidato n.º 2 – Pedro Carvalho 
Licenciado em Ensino da Matemática pela Universidade de Évora (1997), com classificação final de 14 (catorze) 
valores. Frequenta, atualmente, a Pós-Graduação em Dança Contemporânea da Escola Superior de Música e Artes 
do Espetáculo. 
Destaca-se do seu currículo a experiência enquanto intérprete, desde 1998, tendo colaborado com profissionais e 
estruturas, como Companhia Instável (Ana Figueira, Joclécio Azevedo, Alberto Magno e Amélia Bentes), entre outros. 
Do seu currículo destacam-se também, as várias criações e performances, fruto do desempenho de funções de 
coreógrafo (e interprete) desde 1998, criadas em várias estruturas artísticas, para e com vários públicos-alvo e para 
e com a comunidade, com apresentações em vários equipamentos culturais e festivais, fundamentalmente, a nível 
nacional. No contexto desta oferta de trabalho, destaca-se a peças criada para público infantojuvenil: “O homem que 
só pensava em números (Solo)” (2012), apresentado em vários equipamentos culturais ao longo de 10 anos. 
Tem dinamizado várias oficinas e workshops dirigidos a vários tipos de públicos em vários equipamentos e estruturas 
culturais, de 2001. 
Após análise da candidatura o júri, tendo em consideração a Formação Académica e a Experiência Profissional na 
área da criação/interpretação, deliberou seriar os candidatos pela seguinte ordem: 

1. Filipa Francisco 
a) Apresenta habilitação adequada ao perfil exigido nomeadamente, uma Licenciatura em Dança; 
b) Detém uma vasta experiência enquanto intérprete, tendo colaborado com profissionais e estruturas ligadas à 

dança contemporânea; 
c) Detém um currículo de excelência ao nível da criação coreográfica, tendo colaborado com várias estruturas 

artísticas, apresentando em vários equipamentos culturais no território nacional e internacional; 
d) Apresenta experiência na criação coreográfica dirigida para público infantojuvenil. 
 
2. Pedro Carvalho 
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a) Apresenta habilitação adequada ao perfil exigido nomeadamente, uma Licenciatura em Matemática; 
b) Detém experiência enquanto intérprete, tendo colaborado com profissionais e estruturas ligadas à dança 

contemporânea; 
c) Apresenta experiência ao nível da criação coreográfica, tendo colaborado com várias estruturas e equipamentos 

culturais apresentando em vários equipamentos culturais, fundamentalmente, no território nacional; 
d) Apresenta experiência na criação coreográfica dirigida para público infantojuvenil. 
 

 
 

Escola Superior de Dança, 18 de abril de 2022 

O Júri 

 

(João Fernandes) (Ofélia Cardoso) (Isabel Duarte) 

 


