Concurso para recrutamento de um investigador júnior doutorado, em regime de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo determinado, pelo período de 36 (trinta e seis)
meses, visando o preenchimento de um posto de trabalho numa das áreas científicas chave
da Unidade de Investigação CISAS — Centro de Investigação e Desenvolvimento em Sistemas
Agroalimentares e Sustentabilidade (Ciências Veterinárias e Agrárias — Agricultura,
silvicultura e pesca; Ciências de Engenharia e Tecnologia — Engenharia Alimentar e
Agroindustrial; Ciências Naturais e Exatas — Ciências Biológicas; Ciências Veterinárias e
Agrárias — Biotecnologia agro -alimentar) ou área afim, mas que possua currículo relevante
em pelo menos uma das áreas mencionadas.
(Edital nº15440/2020, publicado no Diário da República, 2.ª série, N.º 193 de 02 de outubro de 2020 ).

ATA
--- Aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, reuniu o júri designado pelo despacho
do Presidente do IPVC de 16.04.2020, constituído por Alexandre Nuno Vaz Batista de Vieira
e Brito, Professor Adjunto do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, que preside e pelos
vogais Maria Manuela de Lemos Vaz Velho, professora coordenadora do IPVC, Manuel Rui
Fernandes Azevedo Alves, professor coordenador do IPVC e Ana Sofia de Sá Gil Rodrigues,
professora 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 objectivo 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 nº15440/2020, fundamentando a pontuação
atribuída aos candidatos admitidos: --------------------------------------------------------------------------- - Ana Filipa Miranda; ------------------------------------------------------------------------------------------------ - Ana Isabel do Paço Teixeira; ------------------------------------------------------------------------------------- - Ana Margarida Batista Pereira; --------------------------------------------------------------------------------- - Eduardo Jorge dos Santos Gonçalves; -----------------------------------------------------------------------

--- - Fernando Jorge Ribeiro da Mata; ------------------------------------------------------------------------------ - Gabriela Soares Diogo Carlos; ----------------------------------------------------------------------------------- - Nuno Rafael Rebelo Faria; ---------------------------------------------------------------------------------------- - Patrícia Alexandra Pacheco Ferreira Barradas; ------------------------------------------------------------- - Pedro Jorge Louro Crugeira; ------------------------------------------------------------------------------------- - Rui Jorge Alves Rocha; -------------------------------------------------------------------------------------------- - Rui Manuel Machado Pinto; ------------------------------------------------------------------------------------- - Sónia Maria Alves Gomes; --------------------------------------------------------------------------------------- - Susana Maria Pereira Brás; -------------------------------------------------------------------------------------- - Teresa Maria da Cruz Gomes. ------------------------------------------------------------------------------------ O júri contabilizou a informação constante dos curricula e respetivos anexos e atribuiu os
pontos definidos na grelha de avaliação constante do edital deste concurso.
--- Para efeitos de transparência sobre a avaliação de desempenho técnico-científico e
profissional, da capacidade pedagógica e do desempenho de atividades outras relevantes
para a missão da instituição, o júri subscreveu o relatório em anexo, que faz parte integrante
desta ata.
--- Tendo em conta as classificações alcançadas pelos candidatos nas diferentes componentes e
subcomponentes, resulta a seguinte lista de ordenação, de acordo com a classificação final
(CF), cuja fórmula se encontra descrita no ponto 10 do edital de abertura do concurso: ----NOME
Sónia Maria Alves Gomes
Fernando Jorge Ribeiro da Mata

CF
158,3
84

Ana Isabel do Paço Teixeira

61,48

Pedro Jorge Louro Crugeira

55,9

Teresa Maria da Cruz Gomes

55,2

Rui Manuel Machado Pinto

52,18

Ana Filipa Miranda

48,9

Rui Jorge Alves Rocha

46,46

Nuno Rafael Rebelo Faria

45,4

Gabriela Soares Diogo Carlos

34,6

Patrícia Alexandra Pacheco Ferreira Barradas

33,34

Ana Margarida Batista Pereira

26,2

Susana Maria Pereira Brás

23,9

Eduardo Jorge dos Santos Gonçalves

22,14

--- 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, 6 de janeiro de 2021
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