
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 maio de dois mil e vinte e dois, reuniu o júri designado pelo edital 

BII_01_2022_ReSER, aprovado pelo Presidente do IPVC em 09.05.2022, constituído por Eduarda Lima, 

professora adjunta, que preside e pelos vogais João Abrantes, professor coordenador e Leonel Nunes, 

investigador auxiliar, todos pertencentes aos quadros do Instituto Politécnico de Viana do Castelo.   

--- A reunião teve por objetivo verificar a admissibilidade dos candidatos ao presente concurso, tendo 

registado a receção de duas candidaturas, nomeadamente: -----------------------------------------------  

 ---- -- Reza Shamim, Doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Kazan, Rússia;  

 ---- -- Salur Srikant Patnaik, aguarda provas de Doutoramento em Design de Máquinas, pelo Instituto Nacional 

de Tecnologia de Odisha, India. 

 ---- Tendo em consideração o descrito no nº1 do artigo 5º do Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT,  

Regulamento n.º 950/2019, publicado em Diário da República 2ªSérie, no dia 16 de dezembro de 2019, onde 

se define que “As bolsas de iniciação à investigação, adiante designadas BII, destinam -se à realização de 

atividades iniciais de I&D por estudantes inscritos num curso técnico superior profissional, numa licenciatura, 

num mestrado integrado ou num mestrado, visando o início da sua formação científica através da integração 

em projetos de I&D a desenvolver em instituições nacionais” e visto nenhum dos candidatos estar 

matriculado em nenhum dos tipos de cursos elencado, nem se encontrarem em fase de iniciação à 

investigação, não são admitidos a concurso. -------------------------------------------------------------------  

 ---- 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 maio de 2022 
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