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ATA nº 3 

 

Ao décimo quarto dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte, pelas 10:00 horas, reuniu o Júri 

constituído por Ramiro Manuel Ramos Moreira Gonçalves, Primeiro Secretário da Comunidade 

Intermunicipal do Alto Tâmega; José Carlos Rufino Amaro, Professor Coordenador do Instituto 

Politécnico de Bragança; Paulo Alexandre Vara Alves, Professor Coordenador do Instituto 

Politécnico de Bragança, com o propósito de avaliar as candidaturas e marcar a entrevista do 

procedimento concursal de seleção internacional para um lugar de doutorado equiparado à 

categoria de investigador auxiliar, no âmbito do Programa Operacional Regional do Norte, Aviso 

nº NORTE-59-2019-30: Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados - Instituições 

de interface/Infraestruturas tecnológicas. ------------------------------------------------------------------ 

Após a análise das candidaturas, o júri aprovou por unanimidade a pontuação resultante da 

aplicação dos critérios de avaliação previstos para as componentes C1) Avaliação integrada da 

produção científica do/a candidato/a e C2) Avaliação das atividades de investigação aplicada, ou 

baseada na prática, pontuação que é apresentada na seguinte tabela: ---------------------------------- 

 

Candidato 

C1: Avaliação integrada 
da produção científica 

(50%) 

C2: Avaliação das atividades 
de investigação aplicada, ou 
baseada na prática (40%) 

Soma 
C1 

Normalização 
C1 

Soma 
C2 

Normalização 
C2 

Marcelo Adorni Pereira 18,750 12,019 3,000 2,844 

José Luis Bandeira Rodrigues 
Martins 

156,000 100,000 105,500 100,000 

 

O júri deliberou ainda proceder à marcação da entrevista para o dia 22 de maio de 2020 e convocar 

os candidatos nos seguintes horários: ----------------------------------------------------------------------- 

- José Luis Bandeira Rodrigues Martins – 14H30 -------------------------------------------------------- 

- Marcelo Adorni Pereira – 15H30 -------------------------------------------------------------------------- 

A entrevista realizar-se-á através de videoconferência no endereço: https://videoconf-

colibri.zoom.us/j/97636111370 . O acesso à videoconferência poderá também ser feito através do 

ID da reunião: 976 3611 1370 (aplicação Zoom disponível para dispositivos móveis) ------------- 

Nada mais havendo a tratar, pelas 11:30 horas deu-se por encerrada a reunião, da qual foi lavrada 

esta ata e assinada por todos os membros do júri.--------------------------------------------------------- 
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_________________________________________________ 

(Ramiro Manuel Ramos Moreira Gonçalves) 

 

 

 

__________________________________________________ 

(José Carlos Rufino Amaro) 

 

 

______________________________________________ 

(Paulo Alexandre Vara Alves) 


