
 
 
ATA N.º 1 - REUNIÃO DO JÚRI PARA ADMISSÃO e ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS NO ÂMBITO DE 
PROJETOS E INSTITUIÇÕES DE I&D 
 
Avaliação Curricular dos Candidatos 
Referência: BI_02_2021_PPS1 
 
 
Aos 25 dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, pelas 14:30 horas, o júri constituído pela 
Professora Doutora Maria Isabel Valin Sanjiao (presidente do júri), pelo Professor Doutor Claudio 
Alexandre da Costa Araújo Paredes e pela Professora Doutora Susana Miguel Afonso Mendes 
Moura (vogal efetivo), reuniu para avaliar a candidatura apresentada ao concurso de uma Bolsa 
de Investigação no âmbito do projeto de I&D (BIOMA – Soluções integradas de Bioeconomia 
para a mobilização da cadeia agroalimentar/nome da instituição de I&D), (POCI-01-0247-FEDER-
046112), financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do 
Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (POCI), Programa Operacional 
Lisboa - (PO Lisboa). 
No âmbito deste concurso foi rececionada apenas a candidatura de: 

 Simão Pedro Alves da Silva 
 
Tendo por base a análise da documentação enviada, procedeu-se à avaliação do candidato 
admitido, bem como a realização da entrevista conforme os critérios de seleção identificados 
no Edital BI_02_2021_PPS1 detalhados na tabela em anexo. 
 
O candidato demonstrou ter curriculum adequado e experiência na utilização de técnicas e 
tecnologias na área da agricultura de precisão, tanto em sensores terrestres de proximidade 
como em sensores aéreos e na monitorização de variáveis climáticas e fenológicas na área da 
viticultura conforme o Edital BI_02_2021_PPS1. Assim sendo o júri decidiu por unanimidade 
atribuir o contrato de trabalho ao candidato selecionado. 
 

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

Júri. 

Ponte de Lima, 28 de junho de 2021 

 

______________________________________ 

 (Maria Isabel Valín Sanjiao) 

 

______________________________________ 

 (Claudio Alexandre da Costa Araújo Paredes) 



 

______________________________________ 

 (Susana Miguel Afonso Mendes Moura) 

 

Anexo I - Tabela de classificação de acordo com os critérios de avaliação do edital  

BI_02_2021_PPS1 

Candidato Item Pontuação 
Parcial 

Pontuação 
Final 

Simão Pedro 
Alves da Silva 

Habilitações literárias (40 pontos) 40  

experiência profissional na área de 
desenvolvimento das atividades 
previstas no plano de trabalhos (40 
pontos) 

35  

experiência de investigação na área 
de desenvolvimento das atividades 
previstas no plano de trabalhos (20 
pontos) 

15  

Avaliação curricular (60%) 90 54 

Entrevista (40%) 90 36 

Total  90 
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