
 
 
ATA N.º 1 - REUNIÃO DO JÚRI PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE 
INICIAÇÃO À INVESTIGAÇÃO (BII) NO ÂMBITO DE PROJETO DE I&D 
 

Admissão e seleção dos candidatos 

Referência: BII_01_2021_FCT-PTDC/BIA-CBI/2340/2020 

Aos dezasseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, reuniu, em 

modo de videoconferência através da plataforma Zoom, o júri designado pelo 

edital BII_01_2021_FCT-PTDC/BIA-CBI/2340/2020, aprovado pelo Presidente 

do IPVC em 19.07.2021, constituído pela Professora Doutora Susana Miguel 

Afonso Mendes Moura (presidente do júri), Carlos António Bastos de Morais 

Guerra (vogal efetivo) e Maria Isabel Valin Sanjiao (vogal efetivo). .....................  

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_01_2021_FCT-PTDC/BIA-CBI/2340/2020, aprovado pelo Presidente 

do IPVC em 19.07.2021, fundamentando a classificação atribuída aos candidatos 

admitidos. .............................................................................................................  

O júri analisou a informação constante no processo de candidatura realizado por 

correio eletrónico para bolsasinvestigacao@ipvc.pt, no período entre 19 e 29 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 

Agronómicas, Ciências Ambientais, Ciências Biotecnológicas ou Ciências afins. 

Foi valorizado ter um curriculum adequado e experiência no acompanhamento 

de trabalhos de campo e trabalhos laboratoriais, assim como disponibilidade 

imediata para realização de saídas de campo por vários dias e fora da área de 

residência.  ...........................................................................................................  

Os candidatos admitidos foram os seguintes:  .....................................................  

- Pedro Ribeiro; ....................................................................................................  



- André Miguel Araújo Martins; .............................................................................  
- Pedro Simão Gomes Vilar; .................................................................................  
- Tiago Barros Florindo; ........................................................................................  
- Filipe Manuel Gonçalves Frutuoso; ....................................................................  
- Nelson Castro Pinheiro; .....................................................................................  
- Filipe Seara da Costa Costa(1). ..........................................................................  

O candidato identificado com (1) foi admitido pelo júri deste concurso, após ter 

feito prova do envio da documentação da candidatura no período entre 19 e 29 

de julho de 2021. ..................................................................................................  

Para efeitos de seriação dos candidatos admitidos, consideraram-se como 

critérios a avaliação curricular (50%) e a entrevista (50%). A avaliação curricular 

foi efetuada com base na seguinte ponderação: habilitações literárias requeridas 

(30%), outras formações (10%), experiência de participação em atividades 

técnicas-cientificas (10%). Na entrevista foi avaliada a motivação para os 

objetivos do projeto (20%), competências de comunicação científica (10%), 

domínio de ferramentas informáticas (10%) e expressão oral na língua 

portuguesa e inglesa (10%)..................................................................................  

Os candidatos admitidos foram seriados da seguinte forma (conforme Anexo I): 

 .............................................................................................................................  

Candidatos Pontuação final 

Pedro Simão Gomes Vilar 20 valores 

Nelson Castro Pinheiro 19,8 valores 

Filipe Seara da Costa Costa 19,0 valores 

André Miguel Araújo Martins 19,0 valores 

Filipe Manuel Gonçalves Frutuoso 16,0 valores 

Pedro Ribeiro 6,5 valores 

Tiago Barros Florindo 8,5 valores 

Perante os resultados obtidos o júri decidiu, por unanimidade, atribuir as bolsas 

de iniciação à investigação aos candidatos Pedro Simão Gomes Vilar, Nelson 

Castro Pinheiro, Filipe Seara da Costa Costa e André Miguel Araújo Martins. ....  

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que será assinada pela 

presidente do Júri. ................................................................................................  

Ponte de Lima, 22 de setembro de 2021 

______________________________________ 

(Susana Miguel Afonso Mendes Moura) 

  



Anexo I - Tabela de classificação de acordo com os critérios de avaliação do edital  

BII_01_2021_FCT-PTDC/BIA-CBI/2340/2020 

Candidato Item Pontuação 
Parcial (0-20 

valores) 

Pontuação 
Final 

Filipe Seara da 
Costa Costa 

Avaliação 
curricular 
(50%) 

Habilitações literárias 
[30%] 

18 19 

Outras formações 
[10%]] 

20 

Experiência de 
participação em 
atividades técnicas-
cientificas [10%]. 

16 

Entrevista 
(50%) 

Entrevista [50%] 20 

Nelson Castro 
Pinheiro 

Avaliação 
curricular 
(50%) 

Habilitações literárias 
[30%] 

20 19,8 

Outras formações 
[10%]] 

20 

Experiência de 
participação em 
atividades técnicas-
cientificas [10%]. 

18 

Entrevista 
(50%) 

Entrevista [50%] 20 



Filipe Manuel 
Gonçalves 
Frutuoso 

Avaliação 
curricular 
(50%) 

Habilitações literárias 
[30%] 

15 16 

Outras formações 
[10%]] 

20 

Experiência de 
participação em 
atividades técnicas-
cientificas [10%]. 

15 

Entrevista 
(50%) 

Entrevista [50%] 16 

Pedro Simão 
Gomes Vilar 

Avaliação 
curricular 
(50%) 

Habilitações literárias 
[30%] 

20 20 

Outras formações 
[10%]] 

20 

Experiência de 
participação em 
atividades técnicas-
cientificas [10%]. 

20 

Entrevista 
(50%) 

Entrevista [50%] 20 

Pedro Ribeiro Avaliação 
curricular 
(50%) 

Habilitações literárias 
[30%] 

15 6,5 

Outras formações 
[10%]] 

10 

Experiência de 
participação em 

10 



atividades técnicas-
cientificas [10%]. 

Entrevista 
(50%) 

Entrevista [50%] 0a) 

Tiago Barros 
Florindo 

Avaliação 
curricular 
(50%) 

Habilitações literárias 
[30%] 

18 8,5 

Outras formações 
[10%]] 

15 

Experiência de 
participação em 
atividades técnicas-
cientificas [10%]. 

16 

Entrevista 
(50%) 

Entrevista [50%] 0b) 

André Miguel 
Araújo Martins 

Avaliação 
curricular 
(50%) 

Habilitações literárias 
[30%] 

18 19 

Outras formações 
[10%]] 

20 

Experiência de 
participação em 
atividades técnicas-
cientificas [10%]. 

16 

Entrevista 
(50%) 

Entrevista [50%] 20 

a) – A nota atribuída deveu-se ao facto de o candidato não ter 
comparecido na entrevista. 

b) – A nota atribuída deveu-se ao facto de o candidato ter demonstrado 
a sua indisponibilidade para aceitar a presente bolsa. 
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