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PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O RECRUTAMENTO DE UM INVESTIGADOR MESTRE 
no âmbito do projeto de investigação EMB3Rs financiado pelo Programa Europeu H2020, contrato nº 847121 

 
ADMISSÃO A CONCURSO, AVALIAÇÃO E SERIAÇÃO DOS CANDIDATOS  

Refª do concurso: RH CT ENERGIA 16/2021 

Admissão a concurso  

Apresentaram-se a concurso os seguintes candidatos:  

- Marcus Vinicius Pires Mazzeo 
- Daniel Filipe Sousa Carvalhal 
- Paulo Meirinho Guerreiro 
- André António Vieira Lisboa 
- Parya Teymoory 
- Raphael Luiz Pais 
 

Na análise das candidaturas, foi verificado se os critérios preferenciais do edital eram cumpridos. Os aspetos 
seguintes fazem parte desses critérios: 
 
“Perfil do Candidato: 

• Mestre em engenharia Mecânica, Química ou áreas afins. 
 
São condições preferenciais para a avaliação dos candidatos as seguintes competências:      

• Conhecimentos de térmica dos processos industriais; 
• Conhecimentos de sistemas de recuperação de calor e simbiose industrial e intersetorial; 
• Conhecimentos de Programação, de preferência em Python; 
• Conhecimentos de software de simulação e de otimização de processos térmicos industriais; 
• Forte orientação para objetivos; 
• Capacidade de comunicação abrangente nos domínios técnico e relacional; 
• Forte orientação para o trabalho em equipa multidisciplinar; 
• Línguas Portuguesa e Inglesa: nível muito bom (falado e escrito). 

“A não conformidade com estes requisitos determinará a rejeição imediata da candidatura.” 
 
Após análise dos curricula, os candidatos Marcus Vinicius Pires Mazzeo, Daniel Filipe Sousa Carvalhal, Parya 

Teymoory e Raphael Luiz Pais, não foram admitidos a concurso na medida que não demonstraram possuir 

conhecimentos suficientes de térmica industrial, gestão de energia e, simultaneamente, experiência 

suficiente de programação em python ou similar. Os candidatos Paulo Meirinho Guerreiro e André António 

Vieira Lisboa passaram à fase de entrevistas. O candidato Paulo Meirinho Guerreiro desistiu do concurso por 

já estar empregado.  

Após fase de entrevistas, foi selecionado o candidato André António Vieira Lisboa por ter demonstrado 

cumprir os requisitos do concurso e ter conhecimentos suficientes para executar as tarefas descritas no 

edital. 

Porto, 7 de abril de 2021 


