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Publicação dos resultados 

RH LAETA UPAL 36/2020 

 

 

A seleção do bolseiro é referente ao concurso a uma Bolsa de Investigação para aluno(a) de mestrado 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 21 de dezembro 

a 05 de janeiro de 2021. 

 

 

 

Admissão a concurso  

Apresentaram-se a concurso os seguintes candidatos:  

- Daniel da Silva Correia 

- Rúben Martins Araújo 

 

A avaliação dos candidatos foi efetuada com base na análise do currículo académico e a sua adequação 

aos critérios definidos no edital. 

 

O candidato Rúben Araújo encontra-se a frequentar o 4º ano do mestrado integrado em Engenharia 

Mecânica, com média de 15,48. Não tem trabalhos científicos publicados na área de engenharia mecânica.  

Tem bons conhecimentos na língua Portuguesa e Inglesa. Tem bons conhecimentos sobre resistência dos 

materiais e conhecimentos básicos modelação numérica por elementos finitos. Apresenta elevada 

motivação para trabalhar no projeto, com excelente dinamismo. 

 

O candidato Daniel da Silva Correia encontra-se a frequentar o 5º ano do mestrado integrado em 

Engenharia Mecânica, com média de 15.88. Dada a sua posição no plano curricular, tem possibilidade de 

efetuar a sua dissertação de tese de mestrado durante este ano. Não tem trabalhos científicos publicados 

na área de engenharia mecânica. Tem bons conhecimentos na língua Portuguesa, Inglesa e Espanhola e 

conhecimentos básicos na língua Italiana. Tem bons conhecimentos sobre resistência dos materiais e 

bons conhecimentos em modelação numérica por elementos finitos. Excelente dinamismo, apresenta 

elevada motivação para trabalhar no projeto. 

 

Feita a avaliação dos candidatos com base na análise curricular ambos os candidatos foram considerados 

elegíveis para a avaliação. 

 

Efetuada a análise curricular, e de acordo com os critérios de seleção referidos no concurso, resultou a 

seguinte ordenação por ordem decrescente de mérito: 

 

1º Daniel da Silva Correia 84% 

2º Rúben Martins Araújo – 68% 

 

Porto, 07 de janeiro de 2021 

 

 

 


