ATA N. 2º REUNIÃO DO JÚRI PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE INVESTIGAÇÃO NO ÂMBITO DE
PROJETO DE I&D
Admissão e Avaliação Curricular dos Candidatos
Referência: BI2_2020_ADiTLAB
Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e vinte, pelas 10 horas, via plataforma Zoom, o Júri
constituído pelo Professor Doutor Sérgio Ivan Fernandes Lopes (presidente do júri), Professor Doutor
Pedro Filipe Cruz Pinto (vogal efetivo) e pela Professora Doutora Sara Maria da Cruz Maia de Oliveira
Paiva (vogal efetivo), reuniu para admitir e avaliar as candidaturas apresentadas no âmbito da unidade
de investigação ADiT-Lab (Applied Digital Transformation) do Instituto Politécnico de Viana do Castelo
(IPVC), subordinada ao tema “Detecção de vulnerabilidades e falhas de segurança em redes LPWAN
para aplicações críticas no contexto da Internet das Coisas (IoT)” e financiada por receita própria.
No âmbito deste concurso foram rececionadas as seguintes candidaturas:
1. Nuno Miguel Gramoso Rodrigues Torres
2. Parvin Bahari
O candidato Parvin Bahari foi excluído no processo de seriação pelos seguintes motivos: 1) não tem
formação de base na área em que foi aberto o concurso, nem em áreas afins; 2) não comprovou ter
inscrição válida num ciclo de estudos de mestrado ou doutoramento; e 3) não comprovou ter
experiência na área em que se encontra aberto o concurso, i.e. sistemas embebidos e redes de
comunicação LPWAN.
Abaixo encontra-se a lista final de candidatos admitidos a concurso:
1. Nuno Miguel Gramoso Rodrigues Torres
O candidato admitido a concurso comprovou a detenção de uma licenciatura em Engenharia
Informática, a inscrição no Mestrado de Cibersegurança ministrado na ESTG-IPVC, bem como
experiência comprovada na área disciplinar exigidos pelos critérios de admissão explanados no edital.
Com base na análise do mérito curricular apresentado na candidatura, o júri decidiu por unanimidade

atribuir a bolsa de investigação ao candidato Nuno Miguel Gramoso Rodrigues Torres, único candidato
admitido a concurso.
Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata que será assinada pelos elementos do Júri.
___________________________________
Sérgio Ivan Lopes (Presidente do Júri)
____________________________________
Pedro Pinto (Vogal efetivo)
___________________________________
Sara Paiva (Vogal efetivo)
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