ATA nº 2
Referência: BIPD_01_2021_CISAS
Aos 19 dias do mês de julho de 2021 reuniu o júri constituído por Professora Doutora Mª Manuela de
Lemos Vaz Velho (Presidente do júri), Professora Doutora Preciosa de Jesus da Costa Pires (vogal
efetivo), Professora Doutora Rita Isabel Couto Pinheiro (vogal suplente). A reunião teve por objetivo
aplicar os instrumentos de avaliação definidos para objetivação dos parâmetros de avaliação da
componente Entrevista da única candidata admitida para a atribuição de bolsa de investigação de
pós-doutoramento (bipd) no âmbito de unidade de investigação- Centro de Investigação e
desenvolvimento em Sistemas Agroalimentares e Sustentabilidade- CISAS (UIDB/05937/2020) na
área científica das Ciências da Engenharia e Tecnologias- Engenharia Química e Biológica.
Aplicados os parâmetros de avaliação nesta componente a candidata Meirielly Jesus obteve na
componente Entrevista a pontuação discriminada na tabela abaixo.
Componente entrevista (20%)
Pontuação
(0-20)
Avaliação dos Conhecimentos específicos para a execução do plano de
trabalhos a desenvolver (5%)
A candidata foi solicitada a fazer uma apresentação escrita sobre as suas
competências e conhecimentos na área específica do plano de trabalhos
tendo demonstrado conhecimento profundo sobre as atividades do plano,
designadamente preparação e caracterização química de subprodutos
agroindustriais obtidos, dos extratos e determinação das bioatividades;
aplicação de técnicas de preservação de alimentos, de encapsulação de
ingredientes ativos e de caracterização dos ingredientes e materiais
produzidos.
Conhecimento da instituição (5%)
Foram colocadas 2 questões à candidata:
a) Quias as Escolas do Instituto Politécnico de Viana do Castelo;
b) Indique pelo menos 2 formações de licenciatura e de Mestrado, na
área do agroalimentar do IPVC;
A candidata conhecia bem uma das Escolas do IPVC, e a sua oferta
formativa, mas não conseguiu descrever as restantes Unidades Orgânicas e
as suas formações na área do agroalimentar disponibilizadas no IPVC.
Domínio oral e escrito da língua portuguesa (5%)
Na exposição escrita e oral anterior, a candidata revelou excelente fluência
verbal e elevada capacidade expositiva. Efetuou uma leitura do texto fluída
sem hesitações, erros ou omissões.
Domínio oral e escrito da língua inglesa (5%)
A candidata foi solicitada a ler um texto científico em inglês. Revelou
compreensão da língua inglesa, mas grande dificuldade de expressão oral.
Pontuação da entrevista (0-20)
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Assim, a candidata obteve a pontuação de 15 pontos em 20 na componente entrevista.

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