
  
 

 

 
Divulgação dos resultados 

RH BI UMAI 19/2022 
 

Documento referente ao concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI) no âmbito do projeto 
MAREWIND - RH BI UMAI 19/2022, que decorreu 20 de maio a 02 de junho 2022. 
 
Título do Plano de trabalhos: REUTILIZAÇÃO ECO-SUSTENTÁVEL DE SISTEMAS ESTRUTURAIS 
OCEÂNICOS DESATIVADOS: PRINCIPAIS DESAFIOS PARA A ECONOMIA VERDE E AZUL 
 
De acordo com o regulamento da FCT para atribuição de Bolsas de Investigação, o edital foi afixado nos 
locais habituais: INEGI, Euraxess, FEUP e restantes Universidades por via eletrónica. Foi também 
constituído um júri composto pelos seguintes doutorados: Presidente: Doutor Pedro Miguel Guimarães 
Pires Moreira, Vogais: Doutor Paulo José da Silva Tavares e Doutor José Correia. 
 
Dentro do prazo estabelecido no edital do presente concurso, foram apresentadas duas candidaturas à 
bolsa, a saber (em ordem alfabética): 

 
- Danial Haselibozchaloee; 
- Emad Janghorban 

 
A avaliação dos candidatos foi efetuada com base na análise do currículo académico e profissional e a 
sua adequação aos critérios definidos no edital. 
 
O candidato Danial Haselibozchaloee é aluno de doutoramento em engenharia civil, e demonstra vasta 
experiência e conhecimento em investigação de dano e fadiga em estruturas offshore, assunto relevante 
no projeto MAREWIND. O candidato demonstra experiência em ensaios experimentais para obtenção de 
curvas S-N; assim como experiência no uso de softwares SACS, sendo estes requisitos no âmbito do 
presente concurso. 
 
O candidato Emad Janghorban embora apresente frequência em doutoramento em engenharia civil - não 
demonstra em nenhum dos documentos entregues na sua candidatura, aspetos comprovantes de 
experiência de modelos numéricos de estruturas offshore/sistemas estruturais oceânicos; ou de 
softwares SACS ou SESAM; ou experiência em ensaios experimentais para obtenção de curvas S-N, 
sendo estes requisitos relevantes para o concurso em questão. 
 
 
Assim sendo e nada havendo a objetar, o candidato Danial Haselibozchaloee foi selecionado por 
unanimidade. 
 
 
 

Porto, 07 de junho de 2022 
 
 


