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Ata da Reunião N. º1 do Júri para a atribuição de 

 BOLSA DE INICIAÇÃO À INVESTIGAÇÃO (BII) NO ÂMBITO DE PROJETO DE INVESTIGAÇÃO FINANCIADO 

Referência: BII_01_2021_KPI_HEI 

Área Científica: Engenharia Civil, Engenharia Mecânica e dos Materiais, Ciências Ambientais, Ciências 

Económicas e Empresariais. 

Projeto: projeto FCT UID/05975/2020, em desenvolvimento no Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

(IPVC), subordinada ao tema “Desenvolvimento de Indicadores-Chave de Desempenho de 

Sustentabilidade para Aplicação em Instituições de Ensino Superior (IES)” 

Ao vigésimo segundo dia do mês de novembro de dois mil e vinte e um, pelas catorze horas, o júri 

constituído pelo Professor Doutor Domingos António Garcia Ribas (presidente), Professora Doutora 

Joana Nogueira (vogal efetivo), Professor Doutor António Curado (vogal efetivo), reuniu em modo de 

videoconferência através da plataforma Zoom, para avaliar e seriar as candidaturas apresentadas à Bolsa 

de Investigação em epígrafe. 

No âmbito deste concurso foram rececionadas e admitidas as 2 candidaturas seguintes: 

- Bárbara da Silva Lopes 

- Diana Isabel Mendes Azevedo 

A avaliação e seriação dos candidatos foi efetuada apenas por avaliação curricular, tendo por base a 

análise da documentação rececionada de acordo com os critérios fixados no edital e detalhada na tabela 

abaixo. 

Candidato Critérios de seleção - Avaliação Curricular (100) 

 Habilitações 
literárias 
(40 pontos) 

Adequação 
da formação 
ao tema do 
projeto 
(30 pontos) 

Experiência em 
trabalhos 
realizados na área 
do projeto e de 
trabalhos em 
equipa 
(20 pontos) 

Domínio 
do inglês 
(10 pontos) 

Avaliação 
curricular 

Diana Isabel Mendes 
Azevedo 

35 18 5 6 
64 

(12.80 Valores) 

Bárbara da Silva 
Lopes 

30 16 5 6 
57 

(11.40 Valores) 

Perante os resultados obtidos, o júri resolveu atribuir a bolsa ao candidato; 

- Diana Isabel Mendes Azevedo 

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. 
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________________________________________________________ 

(Professor Doutor Domingos António Garcia Ribas (Presidente do júri) 

 

 

________________________________________________________ 

Professora Doutora Joana Nogueira Santos (Vogal efetivo) 

 

 

________________________________________________________ 

Professor Doutor António José Candeias Curado (Vogal efetivo) 
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