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Concurso para a atribuição de duas Bolsas de Iniciação à Investigação (BII) no âmbito do 

Plano de Formação "Unidades de Produção para Autoconsumo (UPAC) a partir de fontes 

energéticas renováveis: Avaliação de desempenho in situ”, a decorrer sob a alçada da 

Unidade de I&D 5975, Unidade de Investigação em Materiais, Energia e Ambiente para a 

Sustentabilidade (proMetheus), Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), do Projeto 

“Verão Com Ciência”, a decorrer nas instalações da Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

do referido Instituto. 

Referência: BII_01_2021_ proMetheus-Verão com Ciência 

 

ATA N.º 1 

--- Aos dezasseis dias do mês de agosto de dois mil e vinte, reuniu o júri designado por 

despacho do Presidente do IPVC de 05.08.2021, constituído por António José Candeias Curado, 

professor adjunto do Instituto Politécnico de Viana do Castelo e membro-Integrado da 

Unidade de Investigação & Desenvolvimento em Materiais, Energia e Ambiente para a 

Sustentabilidade — proMetheus, que preside, e pelos vogais Leonel Jorge Ribeiro Nunes, 

investigador-auxiliar e membro-integrado da proMetheus, e Mário Jorge Costa Tomé, 

professor adjunto e membro-integrado da referida Unidade de I&D, todos pertencentes aos 

quadros do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. -------------------------------------------------------  

--- A reunião teve por objectivo aplicar os instrumentos de avaliação definidos no ponto 

relativo aos Métodos de Seleção do Aviso de Abertura de Concurso publicado por Despacho do 

Presidente do IPVC de 05 de agosto de 2021, fundamentando a classificação atribuída aos 

candidatos admitidos. Para efeitos de seriação dos candidatos admitidos, considerou-se a 

atribuição de 50 (cinquenta) pontos por cada componente relevante. Designa-se por 

componente, um documento indicado como necessário para a realização do processo de 

candidatura (conforme Aviso de Candidatura). Em caso de empate, o júri realizará uma 

entrevista como critério de desempate.  Os candidatos admitidos foram os seguintes:  -----------  

--- - Filipe Melo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- - Philipp Buescher; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- O júri contabilizou a informação constante no processo de candidatura realizado por correio 

eletrónico para bolsasinvestigacao@ipvc.pt, no período entre 07 e 11 de agosto de 2021. -------  

--- Tendo em conta as classificações alcançadas pelos candidatos resulta a seguinte lista de 

ordenação, após aplicação do critério previsto no Aviso de Abertura de Concurso publicado por 

Despacho do Presidente do IPVC de 05 de agosto de 2021, pelo que o júri decidiu, por 

unanimidade, atribuir as duas bolsas de investigação aos dois candidatos: ----------------------------  
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Ordenação Candidatos Classificação 

1 Filipe Melo 100 

2 Philipp Buescher 100 

                                

--- 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, 16 de agosto de 2021 

O Presidente do Júri 

 

 

 

____________________________ 

António Curado 

 

 

Os Vogais 

 

 

 

_________________________________       _________________________________ 

Leonel Nunes           Mário Tomé 
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