
 

 

Ata nº 1 / Reunião do Júri para a atribuição de  
BOLSA DE INICIAÇÃO À INVESTIGAÇÃO (BII) NO ÂMBITO DE PROJETO DE INVESTIGAÇÃO FINANCIADO 

 
Referência: BII_01_2022_PRMTH-3DPRINT 
Área Científica: Engenharia Mecânica 
Projeto: Projeto FCT UID/05975/2020 subordinada ao tema “Conceção e Impressão 3D de Materiais e Sis-
temas Mecânicos Sustentáveis” 
 
Ao vigésimo terceiro dia do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, pelas catorze horas, o júri consti-
tuído pelo Prof. Doutor César Miguel de Almeida Vasques (presidente), Prof. Doutor Adélio Manuel Sousa 
Cavadas (vogal) e Prof. Doutor Pedro Miguel Rebelo Resende (vogal), reuniu em modo de videoconferência 
para avaliar e seriar as candidaturas apresentadas à Bolsa de Investigação em epígrafe. 

No âmbito deste concurso foram rececionadas e admitidas as 5 candidaturas seguintes:  

• André dos Santos Gonçalves Fernandes; 
• Daniel Paço Lobato; 
• Francisco Vieira de Sá; 
• João Pedro Rodrigues Ferreira; 
• Vítor Alexandre Cerqueira da Silva. 

Foram também rececionadas, mas não admitidas a concurso, por incumprimento dos requisitos de admis-
são que constam no edital, designadamente, por inadequação e/ou falta de afinidade da licenciatura, mes-
trado integrado ou mestrado com a área científica de Engenharia Mecânica, as 3 candidaturas seguintes:  

• Anthony Matos Gomes; 
• Filomena Costa Barreiros; 
• Jashandeep Singh. 

A avaliação curricular foi efetuada tendo por base a análise da documentação enviada pelos candidatos 
admitidos, de acordo com os critérios fixados no edital. Posteriormente, os candidatos foram seriados de 
acordo com a pontuação preliminar obtida na avaliação curricular: 

1º - João Pedro Rodrigues Ferreira (13,42 valores); 
2º - Daniel Paço Lobato (13,00 valores); 
3º - Francisco Vieira de Sá (12,85 valores); 
4º - Vítor Alexandre Cerqueira da Silva (12,62 valores); 
5º - André dos Santos Gonçalves Fernandes (12,17 valores). 

De acordo com a avaliação curricular e os critérios de seleção estabelecidos no edital, o júri considerou 
necessário entrevistar os candidatos colocados nas três primeiras posições. Nada mais havendo a tratar, 
deu-se por terminada a reunião e foi lavrada a presente ata que será assinada pelos elementos do Júri. 




