Ata nº2
No dia vinte e quatro de maio do ano de dois mil e vinte e um, pelas catorze horas
e trinta minutos, reuniu o júri do concurso para atribuição de uma Bolsa de
Investigação (BI) no âmbito do projeto “Sus2Trans – Transições Transformativas
Sustentáveis – Conciliar a Aceleração das Transições para Baixo Carbono com
Transformações do Sistema” – Ref.ª PTDC/GES-AMB/0934/2020, tendo como
ponto único da ordem de trabalhos, a análise, admissão e seriação das
candidaturas expressas recebidas em resposta ao anúncio divulgado.--------------O júri tem a seguinte composição: Presidente – Professor Doutor Paulo Moisés
Almeida da Costa, Professor Coordenador da Escola Superior de Tecnologia e
Gestão de Viseu (ESTGV); Vogais Efetivos: Professor Doutor Paulo Rogério
Perfeito Tomé, Professor Coordenador da ESTGV e Professor Doutor Daniel Filipe
Albuquerque, Professor Adjunto da ESTGV.-----------------------------------------------Identificação do concurso: Concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação
no âmbito do projeto: “Sus2Trans – Transições Transformativas Sustentáveis –
Conciliar a Aceleração das Transições para Baixo Carbono com Transformações
do Sistema” – Ref.ª PTDC/GES-AMB/0934/2020. ----------------------------------------Procedeu-se à identificação dos candidatos que preenchem o primeiro requisito
definido nos critérios de seleção (ver Ata n.º 1), resultando da mesma os seguintes
candidatos: --------------------------------------------------------------------------------------- Bruno Francisco da Cunha Almeida-------------------------------------------------O Júri procedeu à análise e classificação do Curriculum Vitae do candidato. Por
aplicação dos critérios constantes da Ata n.º 1, foi obtida a classificação de treze
valores e uma décima na avaliação curricular do candidato. ---------------------------Após as referidas diligências, o Júri decidiu agendar a entrevista para o dia vinte e
seis de maio de dois mil e vinte e um, pelas 9 horas e trinta minutos. ---------------O Júri:
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