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Ata Número Um

Aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, na sala de reuniões da Escola

Superior de Tecnologia e Gestão (ESTiG), do Instituto Politécnico de Bragança (IPB), reuniu o júri de

seleçâo dos candidatos para atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI), no âmbito do projeto

"SIMEMP - Simulador Empresarial", em Informática de Gestão ou similar, cuja atividade será

desenvolvida na ESTiG, conforme publicitado no portal do IPB, tendo por objetivo a discussão e

deliberação sobre os critérios de seleção a aplicar aos candidatos deste concurso.-

O Júri, constituído pelo Prof. Doutor Albano Alves, na qualidade de presidente, e pêlos vogais Prof.

Doutor Jorge Alves e Mestre Nuno Moutinho, deliberou estabelecer os critérios enumerados de seguida,

tendo em conta o perfil do candidato constante do edital:-

l. Avaliação Curricular (75%):-

20HA+ 75PAC+5M

Ac=~"""1100"""""'sendo:-

HA, hlabilitaçao Académica-

PAC, Perfil e Adequação Curricular-

M, Mestrado-

A adequabilidade da HAe M é ponderada de acordo com a seguinte tabela:-

Adequabilidade

Pouco Adequado

Adequado

Muito Adequado

Valor

15

20

A determinação do critério PAC é obtido pela aplicação da seguinte fórmula:-

40C/+ 60TR
PAC = . - ._""-"^ onde-

100

Cl, Conhecimentos de informática ao nível da conceçao, administração de serviços web,

programação de computadores, gestão e administração de bases de dados e aplicações informáticas.

Este item será avaliado tendo por base o Certificado de Habilitações com a discriminação das

unidades curriculares e respetiva classificação;-

TR, Portfólio de trabalhos relacionados com o desenvolvimento de aplicações no âmbito da

simulação empresarial/pedagógica. --
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2. Entrevista (25%):-

A entrevista individual será realizada tendo por base o estabelecido no artigo 12^ da Portaria n.°

83-A/2009, de 22 de janeiro e varia de O a 20 valores.-

3. A Classificação Final (CF) de cada candidato resulta da aplicação da seguinte fórmula:-------

75 Avaliação Curricular+25 Entrevista
CF =

100

E nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião, de onde se lavrou a presente ata que

depois de lida foi aprovada por unanimidade e assinada pêlos membros do júri.-

O júri,

Albano Agostinho Gomes Alves

Jorge ManueíAfonÊé^lves

^L ^ /^ y-^^-^

Nuno Filipe Lopes Moutinho


