
 

  

 

 

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: BII_1_2020_TECH_PACEHEALTH 

 

Ao décimo quinto dia do mês de dezembro de dois mil e vinte, pelas quinze horas, o júri constituído 

pelo Professor Doutor Sérgio Ivan Lopes (presidente do júri), pelo Professor Doutor Pedro Moreira 

(vogal) e Professor Doutor Filipe Clemente (vogal), reuniu em modo de videoconferência através da 

plataforma Zoom, para admitir e avaliar as candidaturas apresentadas à Bolsa de Iniciação à 

Investigação, no âmbito do Projeto TECH - TECHNOLOGY, ENVIRONMENT, CREATIVITY AND HEALTH – 

Atividade PACHEALTH - Setting the pace for cardiorespiratory health prevention, do Instituto 

Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), financiado pelo Sistema de Apoio à Investigação Científica e 

Tecnológica – NORTE-01-0145-FEDER-000043. 

 

No âmbito deste concurso foi rececionada apenas a seguinte candidatura: 

 

1. João Miguel de Oliveira Passos  

 

 

O candidato comprovou a inscrição no 3º ano do ciclo de estudos de Licenciatura em Engenharia de 

Redes e Sistemas de Computadores do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, e demonstrou ter 

experiência comprovada na área disciplinar exigidos pelos critérios de admissão explanados no edital, 

tendo por isso sido admitido a concurso. 

 

Tendo por base a análise da documentação enviada, na avaliação curricular foram atribuídos 70 pontos 
ao candidato (habilitações literárias: 30 pontos; experiência nas tecnologias de desenvolvimento 
necessárias: 40 pontos; experiência de investigação nas atividades previstas: 0 pontos). Na avaliação 
baseada na entrevista efetuada no dia 15 de dezembro de 2020 pelas 11h30, via plataforma Zoom, 
foram atribuídos 80 pontos (motivação para os objetivos do projeto: 40 pontos; competências de 
comunicação científica: 0 pontos; expressão oral na língua portuguesa: 20 pontos, domínio do inglês: 
20 pontos). Comprovou-se também que o candidato tem 120 ECTS aprovados no ciclo de estudos que 
frequenta, sendo a sua média atual de 14,00 valores. 



 

  

 
A classificação final do candidato admitido foi de 75 pontos, pelo que, o júri decidiu por unanimidade 
atribuir a bolsa de investigação ao candidato admitido. 
 
Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata que será assinada pelos elementos do Júri. 

 

 

 

___________________________________ 

Sérgio Ivan Lopes (Presidente do Júri) 

 

 

 

 

____________________________________ 

Pedro Moreira (Vogal efetivo)  

 

 

 

 

___________________________________ 

Filipe Clemente (Vogal efetivo) 


		2020-12-15T16:55:20+0000
	Sérgio Ivan Fernandes Lopes


		2020-12-20T09:25:47+0000
	FILIPE MANUEL BATISTA CLEMENTE


		2020-12-21T23:18:49+0000
	Pedro Miguel do Vale Moreira




