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Ata de seleção do candidato à Bolsa de Investigação na área Científica de Informática para o projeto 
Volto Já!: Programa de Intercâmbio Sénior [ref. ALT20-03-0145-FEDER-024111] 

 
Aos onze dias do mês de março de dois mil e dezanove, pelas treze horas, no gabinete de AEP da ESGTS, reuniu o júri 
de seleção do concurso de atribuição da Bolsa de Investigação na área Científica de Informática para o projeto “Volto 
Já!: Programa de Intercâmbio Sénior”, com a referência ALT20-03-0145-FEDER-024111, constituído pela Professora 
Adjunta Sandra Margarida Bernardes de Oliveira (presidente), pelo Professor Adjunto João António Marujo do 
Nascimento (vogal efetivo) e pelo Professor Adjunto Luís Cláudio dos Santos Barradas (vogal efetivo), com o objetivo 
de realizar a seriação final dos candidatos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tendo em conta que, decorrido o período legal de candidatura - entre sete de fevereiro e vinte de fevereiro de dois 
mil e dezanove, foram recebidas duas candidaturas, as quais, por cumprirem os critérios de admissão obrigatórios, 
foram consideradas elegíveis. Segue-se a lista alfabeticamente ordenada dos candidatos: ------------------------------------  
 

Nº de ordem Nome do candidato 
1 Luís Carlos Brito Martins 
2 Tiago Filipe Ferreira Epifânio 

 
A presidente do júri convocou todos os candidatos para entrevista [Anexo A], tendo a primeira entrevista sido 
realizada no dia seis de março e a segunda na manhã do dia onze de março. ------------------------------------------------------  
Cumpridos os trâmites necessários para o processo de seleção, apreciadas as candidaturas, os candidatos foram 
seriados tendo em conta os critérios definidos e publicados no edital do concurso: percursos/formação académica 
(quarenta por cento), experiência profissional relevante para o exercício da atividade pretendida (trinta por cento), 
entrevista (vinte por cento) e carta de motivação (dez por cento).  -------------------------------------------------------------------  
Os resultados finais da avaliação, que correspondem à nota final atribuída aos candidatos, em resultado da aplicação 
dos critérios estabelecidos no edital do concurso, foram os seguintes: ---------------------------------------------------------------   
 

Nº de 
ordem Nome do Candidato Formação académica 

(8 pontos) 

Experiência 
profissional 
(6 pontos) 

Entrevista 
(4 pontos) 

Carta de 
motivação 
(2 pontos) 

Total 
(20 

pontos) 

1 Luís Carlos Brito Martins 3,5 4,7 2,8 1,6 12,6 

2 Tiago Filipe Ferreira Epifânio 3,5 3,5 2,2 1,2 10,4 
 
Os resultados da avaliação serão publicitados em locais de estilo do Instituto Politécnico de Santarém, bem como no 
respetivo website (www.ipsantarem.pt). O candidato selecionado será notificado por correio eletrónico.  ---------------  
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, pelas treze e trinta minutos, da qual se lavrou a 
presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos membros do júri.  ------------------------------------------  

 
 

Santarém, 11 de março de 2019 
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Sandra Oliveira  

(Presidente) 

 João Nascimento  

(Vogal) 

 Luís Cláudio Barradas  

(Vogal) 

 


