
Concurso para recrutamento de um bolseiro de iniciação à investigação no âmbito do projeto 
“Inventariação da diversidade biocultural das comunidades rurais de montanha do Alto Minho inseridas 
em área Rede Natura 2000” com financiamento do “Programa Verão com Ciência 2022 da Fundação 
para a Ciência e Tecnologia”. [Edital IPVC-BII_01_2022_NUTRIR_Verão Com Ciência] 
 
 

ATA 
 
--- Ao quarto dia do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, reuniu o júri designado pelo despacho do 
Presidente do IPVC de 19.07.2022, constituído por Alexandre Nuno Vaz Batista de Vieira e Brito, Professor 
Coordenador do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, que preside e pelas vogais Ângela Maria Oliveira 
Ribeiro (investigadora do NUTRIR) e Sónia Maria Gomes Batista (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 IPVC- BII_01_2022_NUTRIR_Verão Com Ciência.- 
 
--- Assim, o júri considerou por unanimidade:----- 
 

1. Excluir as candidatas Gabryella Ley Gandra e Hiba Bouzaid por não cumprirem os requisitos de 
admissibilidade designadamente “ser estudante inscrito num curso de licenciatura em áreas das 
Ciências Biológicas ou Ciências Veterinárias; ---- 
 

2. Excluir a candidata Ana Filipa Teixeira por ter enviado a sua candidatura fora de prazo (pós 29 de 
Julho 2022);-------- 
 

3. Admitir a candidata Jéssica Alves considerando adequado o seu curriculum para os requisitos de 
admissão exigidos. ----------- 
 

--- Após a análise individual do processo de candidatura, o júri procedeu à aplicação dos métodos de 
seleção constantes no Edital, cujos resultados constam na tabela infra, tendo sido ordenada a candidata 
admitida a seguinte forma: ---------- 
 

1º -- Jéssica Alves ------------------------------------------------------------------------------------------12,6 (0-20).---- 
 

 
Nome da Candidata Critério Pontuação 

Jéssica Alves 

Mérito  
[até 50 pontos] 38 

Experiência de investigação  
[até 50 pontos] 25 

TOTAL 63 



--- Atendendo a que a candidata Jéssica Alves apresenta o perfil requerido, o Júri decidiu selecioná-la e 
propor a sua contratação para o tipo de bolsa a que se candidatou.--------- 
 
--- 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, será assinada pelos membros de júri presentes. ------- 
 
 
----- Melgaço, 04 de agosto de 2022 --- 
 
 

Os membros do júri de seleção, 
 

 
Prof. Doutor Nuno Vieira e Brito (presidente do Júri) 

 

 
Doutora Ângela M. Ribeiro (vogal efetivo) 

 

 
Doutora Sónia Batista (vogal efetivo) 

 


