
 

 

 

 

Concurso para a atribuição de 1 Bolsa de Iniciação à Investigação (BII) no âmbito da Unidade 
de Investigação em Materiais, Energia e Ambiente para a Sustentabilidade (ProMetheus), em 
desenvolvimento no Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), financiado através do 
projeto FCT UID/05975/2020. 

 

ATA 

--- Aos vinte e quatro dias do mês de Novembro de dois mil e vinte e um, reuniu o júri designado 
pelo edital BII_01_2021_TorGas_Reactor, aprovado pelo Presidente do IPVC em 07.09.2021, 
constituído por Leonel Nunes, investigador auxiliar, que preside e pelos vogais Pedro Resende, 
professor auxiliar, e Adélio Cavadas, professor adjunto, todos pertencentes aos quadros do 
Instituto Politécnico de Viana do Castelo. -----------------------------------------------------------------------  
--- A reunião teve por objectivo aplicar os instrumentos de avaliação definidos no edital 
BII_01_2021_TorGas_Reactor, aprovado pelo Presidente do IPVC em 07.09.2021, 
fundamentando a classificação atribuída aos candidatos admitidos. Para efeitos de seriação dos 
candidatos admitidos, considerou-se a atribuição de 1 (um) ponto por cada componente. 
Designa-se por componente, um documento indicado como necessário para a realização do 
processo de candidatura (conforme indicação do edital de abertura do concurso). Em caso de 
empate, o júri atenderá às melhores Cartas de Motivação como critério de desempate.  Os 
candidatos admitidos foram os seguintes:  ----------------------------------------------------------------------  
--- - Nuno Oliveira. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- - João Sampaio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- O júri contabilizou a informação constante no processo de candidatura realizado por correio 
eletrónico para bolsasinvestigacao@ipvc.pt, no período entre 11 e 18 de outubro de 2021. ------  
--- Para efeitos de transparência sobre a avaliação de desempenho o júri subscreveu o relatório 
em anexo, que faz parte integrante desta ata. -----------------------------------------------------------------  
--- Tendo em conta as classificações alcançadas pelos candidatos resulta a seguinte lista de 
ordenação, após aplicação do critério previsto no edital BII_01_2021_TorGas_Reactor, 
aprovado pelo Presidente do IPVC em 07.09.2021: -----------------------------------------------------------  
 

Ordenação Candidatos Classificação 

1 Nuno Oliveira 3 

1 João Sampaio 3 
                                



--- 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, 24 de Novembro de 2021 

 

O Presidente do Júri 

 

 

____________________________ 

Leonel Nunes 

 

 

Os Vogais 

 

 

_________________________________       _________________________________ 

Pedro Resende                         Adélio Cavadas 
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LISTA DE CANDIDATOS ADMITIDOS 

 

Concurso para a atribuição de 1 Bolsa de Iniciação à Investigação (BII) no âmbito da 

Unidade de Investigação em Materiais, Energia e Ambiente para a Sustentabilidade 

(ProMetheus), em desenvolvimento no Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

(IPVC), financiado através do projeto FCT UID/05975/2020. 

 

 

 

 

Após análise das candidaturas submetidas, de acordo com o edital 

BII_01_2021_TorGas_Reactor, aprovado pelo Presidente do IPVC em 07.09.2021, o júri decidiu 

por unanimidade a admissão dos candidatos: 

 

• Nuno Oliveira; 

• João Sampaio. 

 

 

 

 

 

Viana do Castelo, 24 de Novembro de 2021 

O presidente do júri 
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Leonel Nunes 
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Relatório 

 

--- O júri, após discussão sobre os critérios a adotar na atribuição da classificação para efeitos de 
seriação dos candidatos admitidos, considerou a atribuição de 1 (um) ponto por componente. 
Designa-se por componente, um documento indicado como necessário para a realização do 
processo de candidatura (conforme edital BII_01_2021_TorGas_Reactor, aprovado pelo 
Presidente do IPVC em 07.09.2021). Nos casos em que se verificou empate, o júri atendeu às 
cartas de motivação para efeito de desempate.  --------------------------------------------------------------  
---O júri, após discussão dos CVs apresentados a concurso, atribuiu o 1º lugar da ordenação ao 
candidato Nuno Oliveira. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
--- Faz parte integrante deste relatório a grelha de avaliação dos candidatos com as classificações 
obtidas pelo candidato em cada componente e classificação final. ---------------------------------------  
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O Presidente do Júri 

 

 

____________________________ 
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Os Vogais 
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Concurso para a atribuição de 1 Bolsa de Iniciação à Investigação (BII) no âmbito da Unidade 
de Investigação em Materiais, Energia e Ambiente para a Sustentabilidade (ProMetheus), em 
desenvolvimento no Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), financiado através do 
projeto FCT UID/05975/2020. 

Grelha de Avaliação da Admissibilidade dos Candidatos 

Candidato Carta 
Motivação CV Certificado 

Habilitações 
Carta de 
Recomendação Classificação 

Nuno 
Oliveira √ √ √ X 3 

João 
Sampaio      

√ - apresentou documento; X – não apresentou documento 

Grelha de Avaliação dos Candidatos 

Candidato Avaliação Curricular Entrevista Classificação a) b) c) d) e) f) 
Nuno 
Oliveira 20% 20% 0% 0% 20% 10% 70% 

João 
Sampaio 20% 20% 0% 0% 20% 10% 70% 

 

a) Habilitações literárias (20%) 

b) Outras formações (20%) 

c) Experiência de participação em projetos (10%) 

d) Competências de expressão oral em Inglês (20%) 

e) Motivação para os objetivos do projeto (20%) 

f) Domínio de ferramentas informáticas para tratamento de dados (10%) 



LISTA DE ORDENAÇÂO FINAL 

Concurso para a atribuição de 1 Bolsa de Iniciação à Investigação (BII) no âmbito da 

Unidade de Investigação em Materiais, Energia e Ambiente para a Sustentabilidade 

(ProMetheus), em desenvolvimento no Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

(IPVC), financiado através do projeto FCT UID/05975/2020. 

 

Ordenação Candidatos 

1 Nuno Oliveira 

2 João Sampaio 
 

 

 

 

Viana do Castelo, 24 de Novembro de 2021 

O presidente do júri 
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Leonel Nunes 
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