Divulgação dos resultados
RH 2229 USB 08/2021
A seleção do bolseiro é referente ao concurso de Bolsa de Iniciação à Investigação no âmbito do projeto
PTDC/EMD-EMD/2229/2020, “Filamentos dentados pre-tensionados para correção transvaginal do prolapso
do compartimento anterior e posterior", financiado pelo Orçamento de Estado através da FCT/MCTES, que
decorreu de 14 a 27 de maio de 2021.
Apresentaram-se a concurso as seguintes candidatas:
• Andressa Avelar Belo
• Inês Vasconcelos Martins Silva
•
Tendo em conta os termos do edital do concurso e o facto das candidatas cumprirem os requisitos do edital
do concurso, foram ambas admitidas ao concurso.
A avaliação e seriação das candidatas foi feita com base nos curricula, sua adequação ao trabalho a realizar
e entrevista.
i)

Análise curricular

A Candidata Andressa Avelar Belo estudante do 1º ano do Mestrado em Mecânica Computacional, FEUP,
apresenta um curriculum e experiência prévia adequados aos trabalhos previstos, nomeadamente,
experiência em realização de ensaios de caraterização mecânica e analise de degradação dos polímeros,
conhecimentos sólidos em no uso do programa Matlab, ImageJ e uso de ferramentas de otimização e
processamento de imagem.
A candidata Inês Vasconcelos Martins Silva, Bacharel em Bioengenharia e Mestrado em Engenharia
Biomédica, foi premiada num trabalho com foco na esterilização de hemoderivados, tem experiência em
planeamento e desenvolvimento de projetos de pesquisa, boa capacidade organizacional e interesse em
biomateriais, impressão 3D e inteligência artificial.
ii)

Entrevista

As duas candidatas foram convidadas para uma entrevista. No decurso da entrevista as candidatas revelaram
motivação, competência e experiência para a realização do programa especifico de trabalhos proposto, tendo
respondido a todas as questões e demonstrado boa capacidade de expressão oral.
iii)

Seleção Final

Tendo em consideração os critérios de seleção do edital, os curricula apresentados e prestação na entrevista,
as candidatas satisfazem os requisitos pretendidos. Contudo, apesar de a candidata Inês Vasconcelos Martins
Silva ter um currículo superior, não se enquadra no Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT, I. P
(Regulamento n.º 950/2019), Capitulo II, Artº 5º.
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