
Concurso para recrutamento de um bolseiro de Investigação no âmbito do Projeto Recursos 

florísticos da Serra d’Arga: fundamentação para soluções de valorização lideradas 

localmente, do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), financiado pela Câmara 

Municipal de Caminha.  

 (Edital IPVC- BI_01_2022_ NUTRIR_RecursosFlorísticosLocais).  

ATA 

--- Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, reuniu o júri designado pelo 

despacho do Presidente do IPVC de 08.06.2022, constituído por Alexandre Nuno Vaz Batista 

de Vieira e Brito, Professor Coordenador do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, que 

preside e pelas vogais Isabel Maria Barreira Afonso Paula, professora adjunta do IPVC e 

Ângela Maria Oliveira Ribeiro, investigadora do NUTRIR. ----------------------------------------------

---------------------Após a auscultação e concordância de todos os membros do júri, decidiu-se 

que a participação presencial na reunião ficaria ao critério de cada vogal, sendo que, quem 

não participasse presencialmente o faria por videoconferência. Deste modo, a reunião 

decorreu com a participação de todos os membros por videoconferência.  

--- A reunião teve por objetivo avaliar a admissibilidade dos candidatos e aplicar os instrumentos 

de avaliação definidos, para objetivação dos parâmetros de avaliação, dos métodos e 

critérios de seleção e do sistema de classificação final, de acordo com o Edital 

BI_01_2022/NUTRIR_RecursosFlorísticosLocais.--------------------------------------------------------- 

--- - Assim, o Júri, considerou por unanimidade admitir os candidatos Ana Francisca Gonçalves de 

Castro, Alexandre Reis Ferreira de Sá e Filipa Alexandra Lopes Martins, considerando 

adequado os seus curricula para os requisitos de admissão exigidos. 

---- Procedeu-se, seguidamente, com base nas informações constantes no Edital, detalhada na 

tabela infra, tendo como resultado final a lista final ordenada: 

1. candidato Alexandre Reis Ferreira de Sá 15,6 (0-20) 
2. candidata Ana Francisca Gonçalves de Castro 15 (0-20) 
3. candidata Filipa Alexandra Lopes Martins 11 (0-20) 

 

Com base nos resultados o júri decidiu selecionar o candidato seriado no primeiro lugar. ------- 

 

 



 

--- 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, 28 de junho de 2022 

Os membros do júri,  

 

 

 

 

 

Tabela pontuação dos candidatos 

 

Candidato Item Pontuação 
Ana Francisca Gonçalves de 

Castro 
 

Mérito [até 30 pontos] 25 
Experiência de investigação 
[até 50 pontos) 

35 

Motivação [até 20 pontos]. 15 
Total 75 

Alexandre Reis 
Ferreira de Sá 

Mérito [até 30 pontos] 25 
experiência de investigação 
[até 50 pontos) 

35 

Motivação [até 20 pontos]. 18 
Total 78 

Filipa Alexandra Lopes 
Martins  

Mérito [até 30 pontos] 25 
experiência de investigação 
[até 50 pontos) 

20 

Motivação [até 20 pontos]. 10 
Total 55 

 


