
 

 

Concurso para a atribuição de 1 Bolsa de Iniciação à Investigação (BII) no âmbito do Projeto 
TECH – Technology, Environment, Creativity and Health – Atividade L3.A2, do Instituto 
Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), financiado pelo Sistema de Apoio à Investigação 
Científica e Tecnológica – NORTE-01-0145-FEDER-000043. 

 

ATA 
--- Aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, reuniu o júri designado pelo edital 
BII_02_2021_EBVIROTECH_A32, aprovado pelo Presidente do IPVC em 12.07.2021, constituído 
por António José Candeias Curado, professor adjunto, que preside e pelos vogais Ana Isabel 
Oliveira Faria Ferraz, professora adjunta, e Leonel Jorge Ribeiro Nunes, investigador auxiliar, 
todos pertencentes aos quadros do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. -----------------------  
--- A reunião teve por objetivo proceder à admissão e posterior seriação dos candidatos, 
aplicando para o efeito os instrumentos de avaliação definidos no edital 
BII_02_2021_EBVIROTECH_A32, aprovado pelo Presidente do IPVC em 12.07.2021, 
fundamentando a classificação atribuída aos candidatos admitidos. ----------------------------------- 
--- O júri contabilizou a informação constante no processo de candidatura realizado por correio 
eletrónico para bolsasinvestigacao@ipvc.pt, no período entre 19 e 23 de julho de 2021. ---------  
-- Para efeitos de admissão foram considerados os/as candidatos/as estudantes do IPVC, 
inscritos num curso técnico superior profissional, numa licenciatura, num mestrado integrado 
ou num mestrado, em áreas das Ciências de Engenharia ou áreas afins. Foram valorizados os 
conhecimentos sobre utilização de softwares de processamento e tratamento de dados, 
nomeadamente sobre estatística e análise de dados, sobre modelação espacial, sobre 
modelação 3D, sobre utilização de ferramentas de pesquisa bibliográfica, para além dos 
softwares considerados elementares como as ferramentas Office. Foi condição de admissão ao 
concurso ser titular de carta de condução e estar inscrito em curso lecionado no Instituto 
Politécnico de Viana do Castelo. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Os candidatos admitidos foram os seguintes:  -----------------------------------------------------------------  
--- - Joana Silva Quintas; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

--- - Tiago Barros Florindo.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Grelha de Avaliação da Admissibilidade dos Candidatos 

Candidato Carta 
Motivação CV Certificado 

Habilitações 
Carta de 
Recomendação Classificação 

Joana Silva 
Quintas √ √ √ X 3 

Tiago 
Barros 
Florindo 

√ √ √ X 3 

√ - apresentou documento; X – não apresentou documento 



 
----Para efeitos de seriação dos candidatos admitidos, considerou-se com critérios a avaliação 
curricular (50%) e a entrevista (50%). A avaliação curricular foi efetuada com base na seguinte 
ponderação: habilitações literárias requeridas (20%), outras formações (20%), experiência de 
participação em projetos (10%). A entrevista, por sua vez, foi ponderada da seguinte forma: 
competências de expressão oral em inglês na área de investigação do projeto (20%), motivação 
para os objetivos do projeto (20%) e domínio de ferramentas informáticas para tratamento de 
dados (10%). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- O júri considerou a atribuição de 1 (um) ponto por componente. Designa-se por componente, 
um documento indicado como necessário para a realização do processo de candidatura 
(conforme edital BII_02_2021_EBVIROTECH_A32, aprovado pelo Presidente do IPVC em 
12.07.2021). Nos casos em que se verificou empate, o júri atendeu ao ciclo de estudos em que 
o candidato irá frequentar no ano letivo seguinte para efeito de desempate.  -----------------------  
Os candidatos admitidos foram seriados da seguinte forma:  ---------------------------------------------  

Grelha de Avaliação dos Candidatos 

Candidato Avaliação Curricular Entrevista Classificação a) b) c) d) e) f) 
Joana Silva 
Quintas 20% 20% 0% 0% 20% 10% 70% 

Tiago Barros 
Florindo 20% 0% 0% 20% 20% 10% 70% 

 

a) Habilitações literárias (20%) 

b) Outras formações (20%) 

c) Experiência de participação em projetos (10%) 

d) Competências de expressão oral em Inglês (20%) 

e) Motivação para os objetivos do projeto (20%) 

f) Domínio de ferramentas informáticas para tratamento de dados (10%) 

---O júri, após discussão dos CVs apresentados a concurso, e face ao empate entre os candidatos, 
no que respeita aos documentos apresentados, atribuiu o 1º lugar da ordenação à candidata 
Joana Silva Quintas, pois encontra-se com possibilidade de frequentar um curso de mestrado no 
ano letivo 2021/2022. Também se inscreve na presente ata, que a efetividade da atribuição da 
bolsa à candidata ordenada em 1º lugar apenas se verificará caso se comprove a referida 
inscrição em ciclo de estudos de 2º ciclo no IPVC.  -----------------------------------------------------------  
--- 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, 4 de agosto de 2021 

 

O Presidente do Júri 

 

 

 

____________________________ 

António Curado 

 

 

Os Vogais 

 

 

 

 

_________________________________       _________________________________ 

Ana Ferraz                         Leonel Nunes 
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