
 

 

ATA 1 
 

Referência: Bolsa  B1_01_2021_TECH 
 

 
DEFINICÃO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 

Aos vinte e dois dias do mês de junho de 2021, pelas dez horas e trinta minutos,  reuniu na Escola 

Superior de Desporto e Lazer do instituto Politécnico de Viana do Castelo o júri constituído por 

Professor Doutor Luís Paulo Areosa Rodrigues (presidente do júri), Professor Doutor Filipe Manuel 

Batista Clemente (vogal efetivo), Professor Doutor José Pedro Arieiro Gonçalves Bezerra (vogal 

efetivo), para deliberar sobre os critérios de seleção das candidaturas a uma bolsa de investigação a 

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

Research Line 1 – HEALTH TECH,  Activity 1.1 - Setting the pace for cardiorespiratory health prevention, 

do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), financiado pelo Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa Operacional Regional Norte 2020, no âmbito 

do Projeto Tecnologia, Ambiente, Criatividade e Saúde, Norte-01-0145-FEDER-000043. 

O/A Candidato/a à referida bolsa deverá estar nas condições explicitadas no artigo 4º do Regulamento 

de Bolsas de Investigação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, nomeadamente ser estudante 

inscrito num mestrado ou doutoramento, ou inscritos em cursos não conferentes de grau académico 

integrados no projeto educativo do IPVC ou das suas Unidades Orgânicas. Dadas as características do 

trabalho a realizar, os cursos em causa terão de ser da área das Ciências do Desporto ou afins. Deverão 

possuir conhecimentos sólidos na área do Treino Desportivo e/ou Exercício Físico, com experiência 

laboratorial e de investigação, nomeadamente na recolha e análise de amostras e tratamento de 

dados, bem como, redação científica. Serão valorizadas as experiências profissional e de investigação 

nas áreas de desenvolvimento das atividades previstas no plano de trabalhos. 

As candidaturas serão avaliadas tendo em conta os seguintes critérios de seleção numa escala de 0 a 

20 valores subdividida em Avaliação curricular (50%) e entrevista (50%).  

A avaliação curricular será efetuada com base nos seguintes pontos:  

a) habilitações literárias [30 pontos]: licenciatura adequada (20 pontos), outras habilitações (10 

pontos) 

b) experiência profissional na área de desenvolvimento das atividades previstas no plano de 

trabalhos [20 pontos]:  experiência relevante (5 pontos por ano); 



 

 

c) experiência de investigação na área de desenvolvimento das atividades previstas no plano de 

trabalhos, nomeadamente com publicação científica indexada na JCR ou SCImago/Scopus [50 

pontos]: publicações indexadas (10 pontos por publicação) 

A avaliação da entrevista será efetuada com base nos seguintes pontos: motivação para os objetivos 

do projeto [40 pontos], competências de comunicação científica [20 pontos], expressão oral na língua 

portuguesa [20 pontos] e domínio do inglês [20 pontos]. A classificação final será a média da avaliação 

curricular (50%) e da entrevista (50%). 

No caso de desistência do candidato selecionado será selecionado, automaticamente, o segundo 

candidato da lista ordenada de seriação dos candidatos e assim, sequencialmente, até esgotar os 

candidatos apresentados, com pontuação maior ou igual a 9,5 valores. 

O trabalho será desenvolvido com a duração de 24 meses, na Escola Superior de Desporto e Lazer do 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo, sob a orientação científica do Prof. Doutor Luís Paulo 

Rodrigues. 

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão de que foi lavrada a presente ata. 

 

 

 

Professor Doutor Luís Paulo Areosa Rodrigues (presidente do júri),  

 

 

Professor Doutor Filipe Manuel Batista Clemente (vogal efetivo),  

 

 

Professor Doutor José Pedro Arieiro Gonçalves Bezerra (vogal efetivo), 
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