
                

 

  
  

ATA N. 1 

 

REUNIÃO DO JÚRI PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE INVESTIGAÇÃO (BI) NO ÂMBITO DE PROJETO DE INVESTIGAÇÃO 

FINANCIADO 

  

Referência: BI_01_2021_TECH_SLS  

  

Ao décimo quarto dia do mês de outubro de dois mil e vinte e um, pelas 9 horas, via plataforma Zoom, o Júri constituído pelo 

Professor Doutor Luís Manuel Cerqueira Barreto (presidente do júri), pelo Professor Doutor António Manuel Pereira e Silva 

Amaral (vogal efetivo) e pela Professora Doutora Teresa Susana Pereira Bernardino (vogal efetivo), reuniu para avaliar as 

candidaturas apresentadas no âmbito do edital com a referência “BI_01_2021_TECH_SLS” e do projeto “TECH – 

TECHNOLOGY, ENVIRONMENT, CREATIVITY AND HEALTH”, subordinada ao tema “Smart Living Society 5.0”. No âmbito deste 

concurso, que prevê a atribuição de uma bolsa de investigação, foram rececionadas candidaturas dos seguintes candidatos:  

 

- David Luis Malhão Verde  

- Luís Alonso 

 

 

O candidato David Luis Malhão Verde informou o júri que desistia desta candidatura, por motivos pessoais. 

 

Assim, e de acordo com esta informação, a avaliação da candidatura foi efetuada pelo júri apenas para o candidato Luís 

Alonso. A avaliação curricular do candidato foi efetuada segundo os critérios definidos no Edital e detalhada na tabela abaixo:  

 

 

Candidato  

Habilitações 

Literárias  

[30 pontos]  

Experiência nas 
tecnologias de  

desenvolvimento 

necessárias  

[50 pontos]  

Experiência de 
investigação nas 

atividades  
previstas  

[20 pontos]  

Avaliação curricular   

(20 valores)  

Luís Alonso 15 15 14 14,8 

  

A entrevista do candidato admitido foi efetuada pelo júri segundo os critérios definidos no Edital e detalhada na tabela abaixo:  

  

Candidato  

Motivação para 

os objetivos do 

projeto 

[40 pontos]  

Competências de 

comunicação 

científica  

[20 pontos]  

Expressão oral na 
língua portuguesa  

[20 pontos]  

Domínio do inglês 

[20 pontos].  

Entrevista  

(20 valores)  

Luís Alonso 18 14 19 18 17,4 

  

  



                

 

    

  
 

 

A classificação final do candidato foi a indicada abaixo:  

- Luís Alonso: 16,1 valores 

  

Perante o resultado obtido, o júri decidiu atribuir a bolsa ao candidato Luís Alonso.  

  

  

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

  

  

  

 

___________________________________  

Luís Manuel Cerqueira Barreto (Presidente do Júri)  

  

  

  

 

____________________________________  

António Manuel Pereira e Silva Amaral (Vogal efetivo)   

  

  

 

  

___________________________________  

Teresa Susana Pereira Bernardino (Vogal efetivo)  
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