
 

                

ATA N. 2º REUNIÃO DO JÚRI PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE INVESTIGAÇÃO (BI) NO ÂMBITO DE 

PROJETO I&D 

Admissão e Seriação dos Candidatos 

Referência: BI_01_2021_GreenHealth 

Ao décimo segundo dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, pelas dezassete horas e trinta 

minutos, o Júri constituído pela Professora Doutora Paula Alexandra Carvalho de Sousa Rego 

(presidente do júri), pelo Professor Doutor Pedro Miguel do Vale Moreira (vogal efetivo), e Professor 

Doutor Luís Miguel Cabrita Romero, reuniu em modo de videoconferência, através da plataforma 

Zoom, para proceder à seriação dos candidatos à Bolsa Investigação (BI) BI_01_2021_GreenHealth, no 

âmbito do Projeto de I&D GreenHealth: Estratégias digitais e baseadas em ativos biológicos para 

melhorar o bem-estar e promover a saúde verde (Norte-01-0145-FEDER-000042), financiado pelo 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa Operacional Regional 

Norte 2020. 

No âmbito deste concurso foi rececionada apenas a seguinte candidatura: 

1. Beatriz Almeida Miranda 

A entrevista ao candidato foi efetuada no dia 12 de fevereiro de 2021 pelas 17h00, via plataforma 

Zoom. A avaliação curricular do candidato e a avaliação baseada na entrevista foram efetuadas pelo 

Júri segundo os critérios definidos no Edital, sendo detalhadas na tabela abaixo: 

 

De acordo com os resultados obtidos, o candidato selecionado para a atribuição da bolsa foi a 

candidata Beatriz Almeida Miranda, com a classificação final de 17 valores, na escala de 0 a 20 valores. 

Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata que será assinada pelos elementos do Júri. 

 

___________________________________ 

Paula Alexandra Carvalho de Sousa Rego (Presidente do Júri) 

[50 pontos] [30 pontos] [20 pontos] [40 pontos] [20 pontos] [20 pontos] [20 pontos]  (0-100)  (0-20)

Candidatos

Habilitações 

Literárias

Experiência em 

Tecnologias de 

desenvolvimento

Experiência de 

investigação 

nas atividades 

previstas

Motivação para 

os objetivos do 

projeto

Competências 

de 

comunicação 

científica

Expressão oral 

na língua 

portuguesa

Domínio do 

inglês 

Avaliação 

Curricular
Entrevista

Beatriz Almeida Miranda 45 25 14 35 12 20 20 84,0 87,0 86 17

Avaliação FinalAvaliação Curricular (50%) Entrevista (50%)
50% 50%



 

                

 
 
 
 
____________________________________ 
Pedro Miguel do Vale Moreira (Vogal efetivo) 
  
 
 
 
___________________________________ 

Luís Miguel Cabrita Romero (Vogal efetivo) 
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