
 

                

 

Concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação, no âmbito do Projeto TECH-
TECHNOLOGY, ENVIRONMENT, CREATIVITY AND HEALTH, Atividade PERSONALIZED 
AND DATA-DRIVEN DYNAMIC TREATMENT PLANS TO ENHANCE DIABETC’S LIFE, do 
Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), financiado pelo Sistema de Apoio á 
Investigação Científica e Tecnológica – NORTE-01-0145-FEDER-000043.------------------------- 

ATA Nº 1 
--- Aos dezoito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, reuniu o júri designado pelo 
edital BI_01_2021_TECH_A12, aprovado pelo Presidente do IPVC em vinte e sete de julho 
de dois mil e vinte e um, constituído pelo Professor Doutor Carlos Abreu, que preside, e 
pelos vogais Professor Doutor Francisco Miranda e Professora Doutora Sara Paiva, todos 
professores adjuntos do IPVC.----------------------------------------------------------------------------------- 
--- A reunião teve por objetivo proceder à admissão e posterior seriação dos candidatos, 
aplicando para o efeito os instrumentos de avaliação definidos no supra mencionado edital.--
--- O júri contabilizou a informação constante no processo de candidatura recebido por 
correio eletrónico para bolsasinvestigacao@ipvc.pt, no período que decorreu desde a 
publicação do edital até ao dia seis de agosto de dois mil e vinte e um.----------------------------- 
--- Para efeitos de admissão foram considerados os/as candidatos/candidatas estudantes 
inscritos num curso de mestrado em engenharia eletrónica ou engenharia informática ou 
cursos afins.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Os candidatos admitidos foram os seguintes: 
--- Débora Alvarez Fernandes Amorim;------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------Grelha de Avaliação da Admissibilidade dos Candidatos------------------------ 
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A – Apresentou documento; N – Não apresentou documento.------------------------------------------ 
--- O júri considerou atribuir um ponto por cada documento indicado como necessário para a 
realização do processo de candidatura, como anunciado no edital BI_01_2021_TECH_A12.- 
--- Para efeitos de seriação dos candidatos admitidos, considerou-se os critérios definidos 
pelo edital BI_01_2021_TECH_A12. Nomeadamente a avaliação curricular (50%) e uma 
entrevista (50%). A avaliação curricular será efetuada com base nos seguintes pontos: a) 
habilitações literárias [30 pontos], b) experiência nas tecnologias de desenvolvimento 
necessárias [50 pontos] e c) experiência de investigação nas atividades previstas [20 
pontos]. A avaliação da entrevista será efetuada com base nos seguintes pontos: d) 
motivação para os objetivos do projeto [40 pontos], e) competências de comunicação 
científica [20 pontos], f) expressão oral na língua portuguesa [20 pontos] e g) domínio do 
inglês [20 pontos].--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------Grelha de Avaliação dos Candidatos------------------------------------- 

Candidato/a Avaliação Curricular Entrevista Classificação a) b) c) d) e) f) g) 
Débora Alvarez 

Fernandes Amorim 30 40 20 40 15 20 15 180 

--- O júri atribuiu à candidata Débora Alvarez Fernandes Amorim o primeiro lugar da 
ordenação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

                

 

--- Nada mais havendo a tratar, o júri deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a 
presente ata, que depois de ser lida e aprovada, foi assinada pelos membros do júri. 
 
--- Viana do Castelo, treze de setembro de 2021. 
 
------------------------------------------------O Presidente do Júri------------------------------------------------ 

 
 
 

________________________________________ 
Professor Doutor Carlos Abreu 

-------------------------------------------------------Os Vogais------------------------------------------------------ 
 
 
 

________________________________                    ________________________________ 
        Professor Doutor Francisco Miranda                                             Professora Doutora Sara Paiva 
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