
 

           
 

 

Divulgação dos resultados 

RH MSCore UTAF 44/2021 

 

A seleção do bolseiro é referente ao concurso de uma Bolsa de Investigação para aluno de Doutoramento 

no âmbito do projeto NORTE-01-0145-FEDER-032419, “Metodologias multi-escala com modelos de 

redução de ordem para materiais avançados e processos” e com o apoio financeiro da FCT/MCTES, que 

decorreu de 28 de dezembro a 10 de janeiro de 2022. 

 

 

Candidatos a concurso: 

 

• Aida Beatriz Vieira Moreira 

• Amirreza Khodabakhshi 

• Nandhu Nair 

 

A avaliação dos candidatos foi efetuada com base em aspetos apresentados nos pontos 4 do edital, tendo 

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

Das três candidaturas destaca-se a da Mestre Aida Beatriz Vieira Moreira, que tem desenvolvido 

atividades relacionadas com análises micro e macroscópicas em metais, além de outros ensaios 

relevantes para as atividades planeadas no âmbito do projeto. Adicionalmente, reúne todas as condições 

para entrada imediata como bolseiro, desde disponibilidade, estar inscrito em curso de doutoramento e 

dispondo dos graus académicos em Portugal e, portanto, sem necessidade de reconhecimento. 

Os candidatos Amirreza Khodabakhshi e Nandhu Nair, apesar de apresentarem formação adequada para 

algumas das tarefas previstas no projeto, têm um nível de adequação inferior ao da candidata Aida 

Moreira. Adicionalmente e de acordo com entrevista realizada não têm condições para uma entrada 

imediata, em virtude da necessidade de pedido de visto de estadia em Portugal, bem como da 

necessidade de pedido de equivalência dos seus graus académicos e ainda da necessidade de inscrição 

em curso de doutoramento. Estas últimas condições de admissão, cuja resolução exigiria um tempo 

longo de meses, são críticas para o projeto pois o seu final está definido para junho de 2022. 

Assim, com base na avaliação curricular dos candidatos elegíveis e com os critérios definidos no Edital, o 

júri decidiu a seguinte seriação: 

 

• 1º - Aida Beatriz Vieira Moreira (85/100) 

• 2º - Amirreza Khodabakhshi (70/100) 

• 3º - Nandhu Nair (60/100) 

 

Em conclusão, no entender do júri e nada havendo a objetar, a candidata Aida Beatriz Vieira Moreira foi 

selecionada por unanimidade. 

 

Porto, 17 de janeiro de 2022 

 

 

 

 


