
 

ATA N. 1 - REUNIÃO DO JÚRI PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE INVESTIGAÇÃO NO ÂMBITO DE 
PROJETO DE I&D 
Admissão e Seleção dos Candidatos            Referência: BII_03_2022_RnHealthTECH 
 
Ao vigésimo dia do mês de junho de dois mil e vinte e dois, pelas dezasseis horas e trinta minutos, o 
Júri constituído pelo Professor Doutor António Miguel Rosado da Cruz (Presidente), Professor Doutor 
Sérgio Ivan Lopes (Vogal efetivo) e Professor Doutor Pedro Miguel Faria (Vogal efetivo), reuniu por 
videoconferência para admitir e selecionar o(s) candidato(s) a atribuir no espaço do concurso para 
atribuição de bolsa de investigação no âmbito da “Atividade 3 - RnHealthTech_Tecnologias na 
avaliação do risco de exposição profissional ao gás radão no Alto Minho”, da “Linha de Investigação 
Health Tech” do Projeto "TECH-Tecnologia, Ambiente, Criatividade e Saúde” do Programa Integrado 
de IC&DT | Projetos Estruturados de I&D&I (05/SAICT/2019), do Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo (IPVC), financiado pelo Sistema de Apoio á Investigação Científica e Tecnológica – NORTE-01-
0145-FEDER-000043. 
 

No âmbito deste concurso foi recebida e admitida pelo júri, para análise e seriação, uma única 
candidatura: 

1. Valdo Voliz Mpinga 
 

A avaliação curricular efetuada pelo júri foi ponderada de acordo com o indicado na tabela abaixo: 

 
 

Nome do Candidato 

Habilitações 
Literárias 

(35 pontos) 

Produção científica 
na área de 

investigação 
(30 pontos) 

Experiência no 
desenvolvimento 

de software 
(35 pontos) 

Avaliação Curricular 
(100 pontos  
= 20 valores) 

Valdo Voliz Mpinga 35 10 25 70 pontos  
= 14 valores 

 

Perante os resultados obtidos, o júri decidiu atribuir a bolsa de investigação ao único candidato. 
Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente acta que será assinada pelos elementos do Júri. 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Professor Doutor A. Miguel 
Rosado da Cruz (Presidente) 
 
 
 
 
 
 

 
_______________________ 
Professor Doutor Sérgio 
Ivan Lopes (Vogal efetivo) 
 
 
 
 
 
 

 
_______________________ 
Professor Doutor Pedro 
Miguel Faria (Vogal efetivo) 
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