ATA Nº 2
REUNIÃO DO JÚRI PARA A CONTRATAÇÃO DE INVESTIGADOR/A
DOUTORADO/A INTERNACIONAL
ADMISSÃO E AVALIAÇÃO CURRICULAR DOS CANDIDATOS
Refª: CITIN-2021-RHAQ-SAP-P03-PHD
Ao vigésimo terceiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, pelas onze horas, o Júri
constituído pelo Professor Doutor Sérgio Ivan Lopes (Presidente), Professor Doutor César Miguel
Almeida Vasques (Vogal efetivo) e Professor Doutor Paulo Jorge Campos Costa (Vogal efetivo), reuniu
via plataforma de videoconferência Zoom, para deliberar sobre os critérios de seleção das
candidaturas a apresentar ao concurso internacional de contratação de investigador/a doutorado/a
no âmbito de financiamento concedido à Associação CiTin – Centro de Interface Tecnológico Industrial
(Refª: NORTE-06-3559-FSE-000226), pelo Fundo Social Europeu (FSE), através do Programa
Operacional Regional do Norte (NORTE2020).
No âmbito deste concurso foram rececionadas as seguintes candidaturas:
1. Chetan P. M.
2. Isidro de Jesus Sanchez Arce
Após a análise da documentação remetida por ambos os candidatos, verificou-se que o candidato
Chetan P. M. não comprovou possuir o grau de doutor em nenhuma das áreas definidas no edital, pelo
que não foi admitido a concurso. O candidato Isidro de Jesus Sanchez Arce, demonstrou possuir o grau
de doutor em Engenharia Mecânica, atribuído pela Universidade de Manchester, UK, pelo que foi
admitido a concurso. De seguida, foi iniciado o processo de avaliação e respetiva seriação das
candidaturas. A avaliação curricular dos candidatos admitidos foi efetuada pelo júri, tal como
explanado no edital da proposta. Na tabela seguinte é apresentado o resultado da avaliação dos
candidatos bem como a respetiva ordenação final.

Ordenação
1

Candidatos Admitidos
Isidro de Jesus Sanchez Arce

Critério A

Critério B

Critério C

Critério D

Final

13

12

12

11

12,1

(30%)

(30%)

(20%)

(20%)

Com base nos resultados obtidos, e após entrevista realizada ao candidato a vinte e três de dezembro
de dois mil e vinte e um, o júri decidiu selecionar o candidato seriado no primeiro lugar, propondo por
unanimidade a sua contratação.
Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata que será assinada pelos elementos do Júri.
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