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PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O RECRUTAMENTO DE UM INVESTIGADOR DOUTORADO PARA 
INTEGRAÇÃO NO PROJETO NORTE-06-3559-FSE-000107, com o título Contratação de Recursos 
Humanos Altamente Qualificados (PME ou CoLAB) 
 
Referência: CT RH Perfil C 23/2020 

ADMISSÃO A CONCURSO, AVALIAÇÃO E SERIAÇÃO DOS CANDIDATOS  

 

1.Admissão a concurso  

Apresentaram-se a concurso as seguintes candidatas:  

- Hugo Miguel Andrade Lopes Figueiredo da Silva 

- Mafalda Araújo Seara Couto 

- Marco Costa Marques 

- Maria Cristiana Costa 

Tendo em conta os termos do edital do concurso, a candidata Mafalda Araújo Seara Couto foi excluída por 
não ter ainda completado o seu doutoramento. Assim sendo foram admitidos a concurso os seguintes 
candidatos: 

- Hugo Miguel Andrade Lopes Figueiredo da Silva 

- Marco Costa Marques 

- Maria Cristiana Costa 

 

2. Avaliação e seriação das candidatas admitidas a concurso 

2.1 Avaliação do Curriculum Vitae  

Os critérios, respetivos pesos e avaliação dos candidatos admitidos são sintetizados na tabela abaixo: 

 

 

Candidato critério peso análise pontuação pontuação final

Rel evância  do CV na  área  da  

função em vi sta
40

Apresenta  um elevado número de 

publ icações  em revistas  Internaciona is , no 

entanto, a  es magadora  maioria  não se 

relaciona  com a  área  do projeto

50 20

Quantidade e qua l i dade da  

produção científica
10

Traba lhos  de qua l idade mas  pouco 

relacionados  com as  atividades  do projeto
60 6

Participação em projetos  de 

inves tigação e 

des envolvimento

50

Conheci mento na  área  dos  métodos  

numéricos , mas  pouca  atividade em 

laboratório

60 30

56

Hugo Miguel Andrade Lopes 

Figueiredo da S ilva

Pontuação Total

Candidato critério peso análise pontuação pontuação final

Relevância  do CV na  área da  

função em vis ta
40

Apresenta  um el evado número de 

publ icações  em revis tas  Internaci ona is  na  

área  do projeto

95 38

Quanti dade e qua l idade da  

produção científica
10

Trabalhos  de qua l idade nas  ati vi dades  do 

projeto
90 9

Participação em projetos  de 

investi gação e 

desenvolvimento

50
Conhecimento na área  dos  métodos  

numéri cos  e atividade em laboratório.
90 45

92

Marco Costa Marques

Pontuação Total
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3. Ordenação Final  

1º - Marco Costa Marques 

2ª - Maria Cristiana Costa 

3ª - Hugo Miguel Andrade Lopes Figueiredo da Silva 

 

 

 

Candidato critério peso análise pontuação pontuação final

Relevância  do CV na  área da  

função em vis ta
40

Apresenta  um cons i derável  número de 

publ icações  em revis tas  Internaci ona is  na  

área  do projeto

70 28

Quanti dade e qua l idade da  

produção científica
10

Trabalhos  de qua l idade nas  ati vi dades  do 

projeto
80 8

Participação em projetos  de 

investi gação e 

desenvolvimento

50
Conhecimento na área  dos  métodos  

numéri cos  e atividade em laboratório.
90 45

81

Maria Cristiana Costa

Pontuação Total


