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ATA N. 2º REUNIÃO DO JÚRI PARA ATRIBUIÇÃO DE DUAS BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO NO ÂMBITO DE PROJETO DE I&D 
Admissão e Avaliação Curricular dos Candidatos 
Referência: BII_03_2021_ADIT-LAB 

 

Ao oitavo dia do mês de abril de dois mil e vinte e um, pelas 9 horas, via plataforma Zoom, o Júri constituído 

pelo Professor Doutor Jorge Manuel Ferreira Barbosa Ribeiro (presidente do júri), Professora Doutora Sara 

Maria da Cruz Maia de Oliveira Paiva (vogal efetivo) e Professor Doutor António Miguel Rosado da Cruz (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 “Sistema Inteligente de Reconhecimento de Características de Movimentos Corporais aplicada ao 

contexto de desporto sénior”. 

No âmbito deste concurso foram rececionadas duas candidaturas, tendo as mesmas sido admitidas a 

concurso:  
 

1. António José Vila Chã Vaz Saleiro  

2. Marcos Barbosa da Costa  

 

Os candidatos admitidos a concurso comprovaram ter inscrição válida na licenciatura em Engenharia 

Informática ministrado na ESTG-IPVC, bem como experiência comprovada na área disciplinar exigidos pelos 

critérios de admissão explanados no edital.  

Com base nos critérios de seleção constantes no edital, procedeu-se à avaliação dos candidatos a qual é 

apresentada na seguinte grelha. 
 

Candidato 

Avaliação curricular (50%) Entrevista (50%) 

Avaliação 
Final 

  

 
 

Habilitações 
literárias 

Experiência nas 
tecnologias de 

desenvolvimento 
necessárias  

Experiência 
de 

investigação 
nas 

atividades 
previstas  

Motivação 
para os 

objetivos 
do projeto  

Competências 
de 

comunicação 
científica  

Expressão 
oral na 
língua 

portuguesa  

Domínio do 
inglês  

 

 [30 pontos] [50 pontos] [20 pontos] [40 pontos] [20 pontos] [20 pontos] [20 pontos]  

António José 
Vila Chã Vaz 
Saleiro  

30 50 14 40 15 20 15 92  

Marcos 
Barbosa da 
Costa 

30 50 14 40 15 20 15 92  
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Após análise dos resultados dos critérios de avaliação, as avaliações finais dos candidatos foram as seguintes: 

1. António José Vila Chã Vaz Saleiro – 92 pontos (noventa e dois pontos) 

2. Marcos Barbosa da Costa – 92 pontos (noventa e dois pontos) 

 

Neste contexto, o júri decidiu por unanimidade atribuir as duas bolsas de investigação aos dois candidatos. 

 

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

 

 

___________________________________ 

Jorge Manuel Ferreira Barbosa Ribeiro (Presidente do Júri) 

 

 

____________________________________ 

Sara Maria da Cruz Maia de Oliveira Paiva (Vogal efetivo) 

 

 

___________________________________ 

António Miguel Rosado da Cruz (Vogal efetivo) 
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