
 
 
 
 
ATA N.º 1 - Reunião do júri para a atribuição DE BOLSA DE INVESTIGAÇÃO (BI) no âmbito do 

projeto PAT-TEch 
 

Referência: BI_02_2023_PAT_TECH 
 
Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, pelas catorze horas e trinta 

minutos, o júri constituído pela Professora Doutora Teresa Gonçalves (presidente do júri), pela 

Professora Doutora Elisabete Cunha (vogal) e Professora Doutora Sofia Rodrigues (vogal), para 

decidir sobre o processo de atribuição de uma Bolsa de Investigação que decorre do concurso 

aberto com a referência BI_02_2023_PAT_TECH, na área científica das ciências sociais. ----------  

No âmbito deste concurso foi rececionada uma única candidatura: -------------------------------------  

1. Roberto Oto Loureiro de Oliveira -----------------------------------------------------------------------  

Tendo por base a análise da documentação enviada, o júri começou por avaliar o cumprimento 

das formalidades de admissão da única candidatura apresentada, tendo considerado que estão 

reunidas as condições para ser admitida a candidatura do candidato Roberto Oto Loureiro de 

Oliveira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ao nível da avaliação da candidatura e tendo em conta os critérios de seleção publicitados no 

edital, foi atribuída a classificação de 17,3 ao candidato Roberto Oto Loureiro de Oliveira em 

função dos seguinte parâmetros: ---------------------------------------------------------------------------------  

1. Avaliação curricular (50%):-------------------------------------------------------------------------------------  

Habilitações literárias [30 pontos]; 18 

Experiência profissional na área de desenvolvimento das atividades 
previstas no plano de trabalhos [30 pontos]; 

18 

Experiência na área de produção audiovisual [30 pontos]; 16 

Experiência de investigação na área de desenvolvimento das atividades 
previstas no plano de trabalhos [10 pontos] 

12 

 
2. Entrevista (50%): -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Competências de expressão oral em português na área de 
investigação do projeto [40 pontos]; 

18 

Motivação para os objetivos do projeto [40 pontos] 18 

Domínio de ferramentas informáticas para tratamento de dados [20 
pontos] 

17 

 
Assim sendo o júri decidiu por unanimidade atribuir a bolsa com referência 

BI_02_2023_PAT_TECH ao candidato Roberto Oto Loureiro de Oliveira.-------------------------------  

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que será assinada pelos elementos do 

Júri. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



Viana do castelo, 22 de fevereiro de 2023 

 

 

 

 

______________________________________ 

Professora Doutora Teresa Gonçalves 

(Presidente do júri) 

 

 

 

______________________________________ 

Professora Doutora Elisabete Cunha 

(vogal) 

 

 

 

______________________________________ 

Professora Doutora Sofia Rodrigues 

(vogal) 

 

 

 

  



Anexo I - Tabela de classificação de acordo com os critérios de avaliação  

Item avaliado 
Ponderação 
  

Pontuação 
  

Resultado 
    Avaliação curricular (50%): 

Habilitações literárias [30 pontos]; 30% 18 5,4 

Experiência profissional na área de desenvolvimento das 
atividades previstas no plano de trabalhos [30 pontos]; 

30% 18 
5,4 

Experiência na área de produção audiovisual [30 pontos]; 30% 16 4,8 

Experiência de investigação na área de desenvolvimento das 
atividades previstas no plano de trabalhos [10 pontos] 

10% 12 
1,2 

Total 16,8 

  Entrevista (50%):       

Competências de expressão oral em português na área de 
investigação do projeto [40 pontos]; 

40% 18 
7,2 

Motivação para os objetivos do projeto [40 pontos] 40% 18 7,2 

Domínio de ferramentas informáticas para tratamento de 
dados [20 pontos] 

20% 17 
3,4 

Total 17,8 

    
Avaliação Final   17,3 

 


		2023-02-23T11:56:43+0000


		2023-02-23T12:23:17+0000


		2023-02-23T15:44:38+0000
	Ana Sofia de Sá Gil Rodrigues




