
Concurso para recrutamento de um bolseiro de Investigação no âmbito do Projeto TECH - 

Tecnologia, Ambiente, Criatividade e Saúde - Código do Projeto e Normas de Comunicação 

– Atividade 2.3 AVITECH, do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), financiado 

pelo(a) NORTE-01-0145-FEDER-, pelo período de 18 (dezoito) meses, na área científica de 

Biotecnologia Alimentar 

(Edital IPVC- BI_01_2021_AVITECH).  

ATA 

--- Aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, reuniu o júri designado pelo 

despacho do Presidente do IPVC de 20.01.2021, constituído por Alexandre Nuno Vaz Batista 

de Vieira e Brito, Professor Adjunto do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, que preside 

e pelos vogais Isabel Maria Barreira Afonso Paula, professora adjunta do IPVC e Júlio César 

Oliveira Lopes, professor adjunto do IPVC. ----------------------------------------------------------------

---Devido à pandemia provocada pelo COVID-19, após a auscultação e concordância de 

todos os membros do júri, decidiu-se que a participação presencial na reunião ficaria ao 

critério de cada vogal, sendo que, quem não participasse presencialmente o faria por 

videoconferência. Deste modo, a reunião decorreu com a participação de todos os membros 

por videoconferência.  

--- A reunião teve por objetivo avaliar a admissibilidade dos candidatos e aplicar os instrumentos 

de avaliação definidos, para objetivação dos parâmetros de avaliação, dos métodos e 

critérios de seleção e do sistema de classificação final, de acordo com o Edital 

BI_01_2021/AVITECH. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- - Assim, o Júri considerou por unanimidade admitir o único candidato Márcio Filipe Maciel 

Meira e considera adequado o seu curriculum para os requisitos de admissão exigidos. -----  

---- Procedeu-se, seguidamente, à avaliação curricular do candidato admitido, com base nas 

informações constantes no Edital, detalhada na tabela infra, tendo como resultado final a 

lista final ordenada: 

1. Márcio Filipe Maciel Meira 17.0 (0-20) 

 

 

 

 



Com base nos resultados o júri decidiu selecionar o candidato seriado no primeiro lugar. ------- 

 

--- Nada mais havendo a tratar, o júri deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente 

ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada pelos membros de júri presentes. ------------ 

----- Viana do Castelo, 4 de fevereiro de 2021 

Os membros do júri, 

 

           

 

 

 

Tabela pontuação dos candidatos 

Candidato Item Pontuação 

Márcio Filipe Maciel Meira habilitações literárias [30 
pontos] 

30 

experiência profissional [20 
pontos) 

15 

experiência de investigação 
[50 pontos]. 

40 

Total 85 

 

] e  

                                      


