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INSTITUTO POLITÉCNICO

DE BRAGANÇA

Ata Número Um

Aos cinco dias do mês de janeiro do ano de 2015, na sala Ao. 11 da Escola Superior de Comunicação,
Administração e Turismo do Instituto Politécnico de Bragança, reuniu o júri relativo ao concurso para atribuição
de uma Bolsa de Investigação (BI) na área de IVIultimédia cuja actividade será desenvolvida no campus de
Mirandela do Instituto Politécnico de Bragança, conforme publicitado no Portal do Instituto Politécnico de
Bragança,constituído pêlos seguintes elementos: ...
Professor Luís Carlos Pires, Diretor da Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo; ..........
Professor Daniel Ribas, Diretor de Curso de Multimédia da Escola Superior de Comunicação,
Administraçãoe Turismo;................................................................................................................................
Professora Bárbara Barroso, Diretora de curso de Design de Jogos Digitais da Escola Superior
Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela.
Teve a presente reunião por finalidade proceder à definição dos critérios de ponderação e avaliação
conducentes à seriaçâodos candidatosao concurso supra.
Do processo de seleçâo, para além da análise curricular dos candidatos cujos principais critérios de seleçâo serão
o mérito científico, a motivação,as capacidadescomportamentais demonstradas, e a experiênciarelevante para
o projeto em questão, constaráuma entrevista individual,
Os candidatos serão ordenados segundo a pontuaçãoque varia entre o e 20 valores, obtida a partir da aplicação
da seguintefórmula:.
CF=^o*HA+4Q*PAC+^o*EAC,sendo.
100

CF= Classificação Final;
HA= Habilitação Académica;.
PAC= Perfil e AdequaçãoCurricular;
EAC= Entrevista Avaliação de Competências.
O valor de HA é obtido da seguinteforma:,
+ EM sendo.

AL = Adequabilidadeda Licenciaturade acordo com a seguintetabela
Adequabilidade
PoucoAdequada

Valor
5

Adequada

15

Muito Adequada

20

EM= 0, 5 - Caso candidato possua Mestrado; o - Caso não Possua Mestrado
A determinaçãode ^AC dependeda aplicaçãoda fórmula:.
PAC= so*CMM+so*MC, onde:
100

CMM= Pontuaçãodada à adequaçãodas competêndasna área multímédia e audiovisual, variando entre o e 20
valores;
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MC= Pontuação dada à adequação das competências na área de Motíon Capture, variando entre o e 20 valores;.
A determinaçãode EAC - que varia de o a 20 valores - depende da realizaçãode uma Entrevista Individual de
acordocom o estabelecidono artigo 12°da Portarian° 83-A/2009de 22 deJaneiro.
Nadamais havendo a tratar, o júri deu por terminado os seus trabalhos, tendo elaborado a presente ata que vai
ser assinadapêlosmembros do júri.

Os Membros doJúri

,., ^ C2, LzV,.
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