
 

 

ATA 3 
 

Referência: Bolsa  B1_01_2021_TECH 
 

 
AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
 

Aos oito dias do mês de julho de 2021, pelas dez horas e trinta minutos,  reuniu na Escola Superior de 

Desporto e Lazer do instituto Politécnico de Viana do Castelo (ESDL-IPVC) e por videoconferência  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 realizar a entrevista ao candidato Rui Miguel Fernandes Pereira da Silva, 

e deliberar sobre a avaliação final das candidaturas a 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. 

Após a entrevista e análise curricular o júri deliberou atribuir ao candidato único Rui Miguel Fernandes 

Pereira da Silva, 92,5 pontos de classificação final, abaixo discriminada. 

 Pontuação 

AVALIAÇÃO CURRICULAR (50%) 
 

 85 pontos 

Habilitações literárias [30 pontos], 20 pontos  

Experiência profissional na área de desenvolvimento das 
atividades previstas no plano de trabalhos [20 pontos] 

15 pontos  

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].   

50 pontos  

ENTREVISTA (50%).  100 pontos 

Motivação para os objetivos do projeto [40 pontos], 40 pontos  

Competências de comunicação científica [20 pontos], 20 pontos  

expressão oral na língua portuguesa [20 pontos] 20 pontos  

Domínio do inglês [20 pontos]. 20 pontos  

CLASIFICAÇÃO FINAL  92,5 pontos 

 



 

 

Em função dos resultados decidiu o júri aprovar a seleção do candidato único Rui Miguel Fernandes 

Pereira da Silva para a Bolsa de Investigação em epígrafe, sujeitando esta decisão à homologação do 

Presidente do IPVC. 

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão de que foi lavrada a presente ata, de cujas decisões 

o candidato será informado. 

 

 

 

 

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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