
 

  

 
ATA N. 1º REUNIÃO DO JÚRI PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE INVESTIGAÇÃO NO ÂMBITO DE PROJETO DE I&D 
Admissão e Seleção dos Candidatos 
Referência: BI_02_2022_STVgoDIGITAL_PPS2 
 
Ao vigésimo sétimo dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, pelas dez horas, o Júri constituído pelo Professor 
Doutor Pedro Filipe Cruz Pinto (Presidente) e o Professor Doutor Luís Manuel Cerqueira Barreto (Vogal efetivo) e Professor 
Especialista Pedro Miguel Simões Pinto Carneiro (vogal efetivo), reuniu por videoconferência para admitir e seriar o(s) 
candidato(s) a atribuir no espaço do concurso para atribuição da bolsa de investigação com referência BI_02_2022_ 
STVgoDIGITAL_PPS2 no âmbito do Projeto POCI-01-0247-FEDER-046086 - STVgoDigital: Digitalização da Cadeia de Valor do 
Setor Têxtil e Vestuário, especificamente no seu PPS2, Cadeia de abastecimento 4.0, financiado pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER), através do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (COMPETE 
2020). 
 
No âmbito deste concurso foram recepcionadas pelo júri, para análise e seriação, a(s) seguinte(s) candidatura(s): 
 

Nuno Miguel Gramoso Rodrigues Torres 

 

O candidato comprovou a detenção de uma licenciatura e mestrado na área, e está inscrito num programa doutoral. Além 

disso apresenta experiência comprovada na área disciplinar exigida pelos critérios de admissão explanados no edital, tendo 

por isso sido admitido a concurso. 

A avaliação do candidato admitido foi efetuada pelo júri, segundo os critérios definidos no Edital e detalhada na tabela abaixo: 

 

Candidato(s) 

habilitações 

literárias 

(35 pontos) 

produção científica 

na área de 

investigação 

(30 pontos) 

Experiência na área 

da segurança em 

redes e sistemas 

(35 pontos) 

Total Obtido 

(100 pontos) 

Nuno Miguel Gramoso 

Rodrigues Torres 
30 25 30 85 

 

Perante os resultados obtidos, o júri decidiu atribuir a bolsa ao candidato. 
Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata, assinada pelos elementos do Júri. 
 

 

___________________________________ 

Professor Doutor Pedro Filipe Cruz Pinto (Presidente) 

 

 

____________________________________ 

Professor Doutor Luís Manuel Cerqueira Barreto (Vogal efetivo)   

 

 

___________________________________ 

Professor Pedro Miguel Simões Pinto Carneiro (vogal efetivo) 


		2022-12-27T15:33:52+0000


		2022-12-27T16:31:14+0000


		2022-12-27T17:40:15+0000




