CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE INVESTIGAÇÃO (MESTRE)

Ata da Reunião do Júri de avaliação de Candidaturas

------------ Ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e vinte e dois, por videoconferência e pelas nove horas,
reuniu o Júri para avaliação das candidaturas apresentadas ao concurso para atribuição de bolsa de
Investigação (Mestre) no âmbito do projeto em Copromoção I&D Empresas intitulado NEXTRA - Enabling the
NEXT Generation of Smarter TRAnsformers (POCI-01-0247-FEDER-039906), financiado pelo Fundo Europeu
de

Desenvolvimento

Regional

(FEDER)

através

do

Programa

Operacional

Competitividade

e

Internacionalização (POCI), composto pela Doutora Ana Cláudia Dias (Presidente), pela Doutora Paula
Quinteiro e pelo Professor Doutor Luís tarelho. O anúncio público relativo à bolsa em análise, com data de
catorze de março de 2022 e referência NEXTRA/BI-ACV-1/2022/CICECO, foi publicitado de acordo com as
regras vigentes na Universidade de Aveiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Apresentou-se a concurso uma candidata. -------------------------------------------------------------------------------------- Após a análise do processo de candidatura, o Júri deliberou que a candidata cumpre os requisitos
necessários para admissão ao concurso e, seguidamente, procedeu à avaliação da candidatura com a
aplicação do método de seleção Avaliação Curricular, de acordo com o previsto no anúncio, cujos resultados
constam da Grelha de Avaliação que é parte integrante da presente ata (anexo I), tendo a candidata Débora
Pons Fiorentin obtido a classificação de 14,4 valores (escala 0-20).---------------------------------------------------------------- O júri considerou não ser necessário realizar a Entrevista para comprovar o mérito da candidata, por
entender terem sido fornecidos dados suficientes para a sua recomendação. ------------------------------------------------------- Assim, atendendo a que a candidata Débora Pons Fiorentin apresenta o perfil requerido, o Júri
decidiu selecioná-la e propor a sua contratação para o tipo de bolsa a que se candidatou. -------------------------------------- Concluída a reunião, elaborou-se esta ata que, depois de lida, foi assinada pelos três membros do
Júri. ------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aveiro, 1 de abril de 2022

______________________________________
Ana Cláudia Dias, Investigadora Auxiliar

______________________________________
Paula Quinteiro, Investigadora Júnior

______________________________________
Luís Tarelho, Professor Associado

Avaliação Curricular

Nº

1

Nome

Débora Pons Fiorentin

Habilitações académicas e
curriculum vitae (50%)

Experiência em ACV e na
utilização de software de
ACV (50%)

14,8

13,0

CLASSIFICAÇÃO
FINAL (1-20)

anexo I

14,4

