
ATA N.º 1 - Reunião do júri para a atribuição DE BOLSA DE INVESTIGAÇÃO (BI) NO ÂMBITO DE 
UNIDADE DE INVESTIGAÇÃO - CISAS/NUTRIR 
Referência: BI_01_2023_Viticultura e Enologia 
 
Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, pelas 11:30 horas, o júri constituído 
pelo Professor Alexandre Nuno Vaz Baptista de Vieira e Brito (presidente do júri), pela Professora 
Maria Isabel Valin Sanjiao (vogal) e Professora Susana Miguel Afonso Mendes Moura (vogal) 
reuniu, em modo de videoconferência através da plataforma Zoom, para avaliar as candidaturas 
apresentadas ao concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação no âmbito do protocolo 
de cooperação entre o Instituto Politécnico de Viana do Castelo e a Câmara Municipal de Monção, 
nomeadamente no âmbito da atividade “Avaliação do Potencial Produtivo e Enológico de Castas 
Minoritárias em Produção na Sub-região de Monção e Melgaço”  

 
No âmbito deste concurso foi rececionada e admitida uma única candidatura: 

1. João Camilo Marinhas: 
 
Tendo por base a análise da documentação enviada, procedeu-se à avaliação curricular do 
candidato admitido, conforme os critérios de seleção identificados no edital 
BI_01_2023_Viticultura e Enologia, detalhada na tabela em anexo. Sendo selecionado o 
candidatado admitido com uma classificação final de 90 pontos. 
 
O candidato demonstrou ter curriculum adequado e experiência comprovada na área da 
viticultura e da enologia, particularmente na utilização de sensores de proximidade conforme o 
edital BI_01_2023_Viticultura e Enologia. Assim sendo o júri decidiu por unanimidade atribuir a 
bolsa com referencia BI_01_2023 ao candidato selecionada. 
 
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que será assinada pelos elementos do Júri. 

Ponte de Lima, 09 de fevereiro de 2023 

 

______________________________________ 

 (Alexandre Nuno Vaz Baptista de Vieira e Brito) 

          

 

______________________________________ 

 (Maria Isabel Valin Sanjiao) 

          

 

______________________________________ 

(Susana Miguel Afonso Mendes Moura) 

 

 



 

Anexo I - Tabela de classificação de acordo com os critérios de avaliação BI_01_2023_Viticultura 
e Enologia 

Candidato Item Pontuação 

João Camilo 
Marinhas 

Habilitações literárias [30 pontos] 30 

Experiência na área de desenvolvimento das 
atividades previstas no plano de trabalhos [50 
pontos] 

40 

Carta de motivação [20 pontos]. 20 

Total 90 
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