PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O RECRUTAMENTO DE UM INVESTIGADOR DOUTORADO PARA INTEGRAÇÃO
NO PROJETO Produção Sustentável e Economia Circular - Fabrico e Caraterização Avançada
Referência: CT RH Perfil G 272020
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
- Prabu Duplex
- Pedro José da Silva Carvalho Pereira de Sousa
Tendo em conta os termos do edital do concurso, verificou-se que o candidato Arabu Duplex não possui
doutoramento na área requerida no concurso. As duas restantes candidaturas foram admitidas a concurso.

2.Avaliação e seriação das candidatas admitidas a concurso
2.1 Avaliação do Curriculum Vitae
Os critérios, respetivos pesos e avaliação é sintetizada na tabela abaixo:

Candidato

Critério

Peso
(%)

Análise

Pontuação

Hugo Miguel
Andrade
Lopes
Figueiredo
da Silva

Relevância do
CV na área da
função
em
vista

40

Candidato sem a experiência
requerida para o trabalho
em causa. Em particular não
demonstrou conhecimentos
de eletrónica, em particular
na construção de circuitos,
conhecimentos
de
programação, em particular
processamento de imagem
(extremamente
relevante
para
a
posição),
e
desenvolvimento
de
sistemas de medição da
condição estrutural.

30

Quantidade e
qualidade da
produção
científica

5

Apresenta publicações em
revistas, no entanto, a
esmagadora maioria não se
relaciona com a área do
projeto.

30

Pontuação
Pesada Final

Participação
em projetos de
investigação e
desenvolvimen
to

45

Similar à das publicações.

30

Coordenação
de equipas

20

Em
particular
não
demonstrou competências e
experiência em coordenação
de equipas de I&D, em
particular nas áreas do
projeto.

30

PONTUAÇÃO TOTAL
Pedro José
da Silva
Carvalho
Pereira de
Sousa

30

Relevância do
CV na área da
função em
vista

40

Candidato com a experiência
requerida para o trabalho
em causa. Em particular
demonstrou conhecimentos
de eletrónica, em particular
na construção de circuitos,
conhecimentos
de
programação, em particular
processamento de imagem
(extremamente
relevante
para
a
posição),
e
desenvolvimento
de
sistemas de medição da
condição estrutural.

90

Quantidade e
qualidade da
produção
científica

5

Apresenta um número de
publicações
considerável
em revistas Internacionais e
na área do projeto.

90

Tem participado em projetos
relacionados com a área do
projeto.
Participação
em projetos de
investigação e
desenvolvimen
to

45

Similar à das publicações.

90

Coordenação
de equipas

20

Em particular demonstrou
competências e experiência
em coordenação de equipas
de I&D, em particular nas
áreas do projeto.

90

PONTUAÇÃO TOTAL

90

3. Ordenação Final
1º - Pedro José da Silva Carvalho Pereira de Sousa
2ª - Hugo Miguel Andrade Lopes Figueiredo da Silva

Porto, 09 de dezembro de 2020

