
ATA N.º 1 - REUNIÃO DO JÚRI PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE INVESTIGAÇÃO (BI) NO ÂMBITO 
DE UNIDADE DE INVESTIGAÇÃO 
Admissão e Avaliação Curricular dos Candidatos 
Referência: BI_TA_2021_SEIVA 
 
Aos 11 dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, pelas 16 horas, o júri constituído pela Professora 
Ana Cristina Pontes de Barros Rodrigues (presidente do júri), pela Professora Ana Isabel Oliveira Faria 
Ferraz (vogal) e Professor Doutor Leonel Jorge Ribeiro Nunes (vogal), reuniu para admitir e avaliar as 
candidaturas apresentadas à Bolsa de Investigação para estudante de mestrado ou doutoramento, no 
âmbito da Unidade de Investigação em Materiais, Energia e Ambiente para a Sustentabilidade, financiada 
através do projeto FCT UID/05975/2020, em desenvolvimento no Instituto Politécnico de Viana do Castelo 
(IPVC), subordinada ao tema “SEIVA – Sistemas Energéticos e Infraestruturas Verdes para 
Agricultura”, a qual será financiada por receitas da Unidade de Investigação. 
 
No âmbito deste concurso foi rececionada apenas a candidatura de: 
1. Patrícia Moreira da Fonte. 
 
A candidata comprovou ser estudante inscrita num curso de mestrado, na área da Engenharia do Território 
e Ambiente e demonstrou ter curriculum adequado, bem como conhecimentos e experiência comprovada 
sobre Soluções baseadas na Natureza (Nature-based Solutions), como células de combustível microbianas 
associadas a plantas, mas também sobre medidas para utilização eficiente de água e energia, economia 
circular e processos de valorização de resíduos orgânicos. Tem também experiência de trabalho em 
laboratórios de análises físico-químicas, operação e monitorização de sistemas biológicos, de acordo com 
os requisitos de admissão exigidos no Edital BI_TA_2021_SEIVA, tendo por isso sido admitida a concurso. 
 
Tendo por base a análise da documentação enviada e a entrevista realizada, procedeu-se à avaliação da 
candidata admitida, conforme os critérios de seleção identificados no edital BI_TA_2021_SEIVA, detalhada 
na tabela em anexo. 
A classificação final do candidato admitido foi de 82,5 pontos, pelo que o júri decidiu, por unanimidade, 
atribuir a bolsa de investigação à candidata admitida. 
 
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que será assinada pelos elementos do Júri. 
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    (Ana Cristina Pontes de Barros Rodrigues) 
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            (Leonel Jorge Ribeiro Nunes) 
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Anexo I - Tabela de classificação de acordo com os critérios de avaliação do Edital BI_TA_2021_SEIVA 

Candidato Item Pontuação 
 Avaliação curricular [50%]  
Patrícia Moreira da 
Fonte 

Habilitações literárias requeridas [30 pontos] 30 
Experiência nas tecnologias de desenvolvimento 
necessárias [50 pontos] 

35 

Experiência de investigação nas atividades 
previstas [20 pontos] 

15 

Sub-total 1 80 
Entrevista [50%]  
Motivação para os objetivos do projeto [40 pontos] 40 
Competências de comunicação científica [20 
pontos] 

15 

Expressão oral na língua portuguesa [20 pontos] 15 
Domínio do inglês [20 pontos] 15 
Sub-total 2 85 
Total 82,5 
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