
 

 

  

 

 

Divulgação dos resultados 

RH LAETA ENERGIA 22/2021 

 

A seleção é referente ao concurso de uma Bolsa de Iniciação à Investigação no âmbito do apoio especial Verão 

com Ciência 2021, concedido à Unidade de I&D 50022, Laboratório Associado de Energia Transportes e 

Aeronáutica (LAETA), Project Structural energy storage composites, financiado pela FCT/MCTES e DGES, que 

decorreu de 10 a 16 de agosto de 2021. 

 

Apresentaram-se a concursos os seguintes candidatos: 

 

• Duarte Ferreira Gonçalves da Rocha 

• Lashari Najeeb Ur Rehman  

• Mafalda Vital Simões de Oliveira Valente 

• Muhammad Ans 

  

A avaliação dos candidatos foi efetuada com base em aspetos apresentados nos pontos 4, 5 e 8 do edital: 

foram analisados os curricula académicos e a sua adequação ao trabalho proposto. 

Tendo em consideração os critérios de seleção e os documentos apresentados, o júri entende que os 

candidatos Lashari Najeeb Ur Rehman e Muhammad Ans não satisfazem os requisitos pretendidos, uma vez 

que já possuem o grau de Mestrado e não apresentaram prova das suas habilitações em sede de candidatura 

(11.I documento de candidatura). 

 

Com base na avaliação curricular dos candidatos elegíveis, com os critérios definidos no Edital, o júri decidiu 

a seguinte seriação: 

 

• 1º - Mafalda Vital Simões de Oliveira Valente (85/100) 

• 2º - Duarte Ferreira Gonçalves da Rocha (71/100) 

 

A candidata Mafalda Vital Simões de Oliveira Valente tem um ano de experiência em laboratório e experiência 

na área do armazenamento de energia, apesar de ainda só ter concluído disciplinas do 1º ciclo no mestrado 

integrado em Eng. Metalúrgica e Materiais. 

O candidato Duarte Ferreira Gonçalves da Rocha tem muito bom CV mas os seus conhecimentos na área e 

experiência em laboratório são reduzidas.  

 

Com base na avaliação curricular dos candidatos elegíveis, com os critérios definidos no Edital, o júri decidiu 

a seguinte classificação (0-100), correspondente à média aritmética ponderada das notas de cada membro. 

 

Em conclusão, no entender do júri e nada havendo a objetar, a candidata Mafalda Vital Simões de Oliveira 

Valente foi, por unanimidade, selecionada para a bolsa. 

 

 

Porto, 18 de agosto de 2021 

 


