Divulgação dos resultados
Concurso RH LAETA CETRIB 04/2021
A seleção do bolseiro é referente ao concurso de uma Bolsa de Investigação para aluno(a) de doutoramento
no âmbito do UIBD/50022/2020 LAETA - Laboratório Associado de Energia, Transportes e Aeronáutica, com
o apoio financeiro da FCT/MCTES através de fundos nacionais (PIDDAC), que decorreu de 13 a 26 de abril de
2021.
De acordo com o regulamento da FCT para atribuição de Bolsas de Investigação, o Edital foi afixado nos locais
habituais da FCT (Eracareers), INEGI e FEUP e outras Instituições de ensino. Foi também constituído um júri
composto pelos seguintes doutorados: Presidente: Prof. Carlos António (FEUP/INEGI). Vogais: Profª Sónia
Pinto (FEUP) e Profª Catarina Castro (FEUP).
Admissão a concurso:
•
•
•

Amirhossein Baraati
Maria Carolina Chaves Fernandes
Nasrin Aliyari

A avaliação dos candidatos foi efetuada com base em aspetos apresentados no ponto 4 do edital: foram
analisados os curricula académicos e a sua adequação ao trabalho proposto, foi tida em consideração a
possibilidade de realizar o Programa Doutoral em Engenharia Mecânica âmbito desta bolsa, foram
consideradas as cartas de motivação.
Tendo em consideração os critérios de seleção e os documentos apresentados, o júri entende que os
candidatos Amirhossein Baraati e Nasrin Aliyari não satisfazem os requisitos pretendidos. Os parágrafos
seguintes justificam esta apreciação.
A candidata Nasrin Aliyari não possui Certidão de Registo de Reconhecimento que confere os direitos
inerentes ao grau académico Português de Mestre.
O candidato Amirhossein Baraati não está inscrito no PRODEM (critério este de seleção). Para além disso, este
candidato não apresenta no CV que tem competências computacionais no que diz respeito a simulação de
fluídos, através do software Ansys® e respetiva programação em UDFs através do compilador do Visual Basic.
Estas competências são de grande importância para o projeto.
A Candidata Maria Carolina Chaves Fernandes satisfaz todos os critérios de seleção e todas as competências
exigidas.
Em conclusão, no entender do júri e nada havendo a objetar, a candidata Maria Carolina Chaves Fernandes
foi selecionada por unanimidade.

Porto, 11 de maio de 2021

