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Documento referente ao concurso de uma bolsa (BII) para aluno(a) de Mestrado no âmbito do projeto
Glartek Retrofit Sensors (GRS) refª 47091 ”financiado pela ANI - Agência Nacional de Inovação, S.A, que
decorreu de 15 de dezembro de 2021 a 12 de janeiro de 2022.
Candidatos a concurso:
•
•
•

Francisco Miguel Eira Machado
João Gonçalo Amaral Peixoto
Leonardo Augusto Fiorelli Luzio

A avaliação dos candidatos foi efetuada com base em aspetos apresentados nos pontos 4 e 5 do edital,
tendo sido analisados os curricula académicos e a sua adequação ao trabalho proposto.
Das três candidaturas destaca-se a do aluno João Gonçalo Amaral Peixoto, que mostrou aptidão,
interesse e conhecimento técnico no âmbito dos temas do projeto. O mesmo, estando a frequentar o
ramo de automação do curso de mecânica, possui valências nos temas chave. Destacou-se pela sua
capacidade de argumentação e ambição profissional. Adicionalmente, reúne todas as condições para
entrada imediata como bolseiro, isto é, estar inscrito num mestrado integrado, não exceder um período
acumulado de um ano nesta tipologia de bolsa e não ter sido já beneficiário de qualquer outra bolsa de
investigação direta ou indiretamente financiada pela FCT.
O candidato Francisco Miguel Eira Machado reúne as condições do edital. No entanto, o facto de não
apresentar qualquer documentação comprovativa do nível de inglês prejudicou a sua avaliação. A
experiência demonstrada no tema é deficitária, e o ramo de Energia no qual está inscrito não o mune
com as competências base necessárias para o projeto, nomeadamente, quando comparado com os
outros candidatos.
O candidato Leonardo Augusto Fiorelli Luzio reúne as condições do edital, e apresenta experiência extracurricular relevante no âmbito do tema, porém, revelou possuir baixa experiência com
microcontroladores quando comparado com o candidato em destaque. O seu percurso académico
apresenta a média mais baixa dos candidatos.
Assim, com base na avaliação curricular e entrevista efetuada aos candidatos, de acordo com os
critérios definidos no Edital, o júri decidiu a seguinte seriação:
•
•
•

1º - João Gonçalo Amaral Peixoto (66,2/100)
2º - Leonardo Augusto Fiorelli Luzio (63,5/100)
3º - Francisco Miguel Eira Machado (53,2/100)
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