
 

 

Ata de Seleção de Investigador 

Preâmbulo 

 

A seleção do candidato é referente ao concurso um contrato de trabalho para Gestor de Projeto no âmbito 

do concurso CT RH UMEC 38/2020, que decorreu de entre 22 de julho e 06 de agosto de 2020. 

 

O edital foi afixado nos locais habituais do INEGI e outras Entidades, tendo sido constituído um júri 

composto pelos seguintes elementos: 

 

• Doutor Nuno Correia 

• Engenheira Daniela Silva, PMP® 

• Doutor João Malheiro 

 

Ata da Reunião de 3 de novembro de 2020 

 

Concorreram à vaga: 

 

• Alfredo Moura 

• Alfredo Roque Ferreira 

• Ana Brandão 

• Bruno Lopes 

• Carmina Costa 

• Danielle Mariano 

• Eliana Castro 

• Fábio Messias 

• Fábio Silva 

• Gabriela Witeck 

• Hélder Ferreira 

• Ivo Reio 

• João Araújo 

• João Pedro Lima 

• José Paulo Costa 

• José Rollo 

• Luís Martins 

• Luís Soares 

• Marco Lopes 

• Nuno Costa 

• Nuno Vieira 

• Pedro Fontoura 

• Pedro Monteiro 

• Pedro Rodrigues 

• Sílvia Pinto 

• Sónia Matias 

• Telma Oliveira 

• Telmo Carvalho 

 

A pré-avaliação dos candidatos foi efetuada com base na análise dos seus curricula, tendo também sido 

consideradas as cartas de motivação e as entrevistas realizadas aos candidatos.  

Previamente à realização de entrevistas, alguns candidatos foram automaticamente excluídos do 

concurso pelos motivos apresentados de seguida: 

 

• Sem formação demonstrada em gestão de projetos; 

• Inexperiência em gestão de projetos; 

• Desconhecimento em softwares essenciais à função. 

 

Da avaliação dos candidatos considerados mais habilitados, resultou a seguinte ordenação por ordem 

decrescente de mérito: 

 

- 1º lugar: Pedro Fontoura; 

- 2º lugar: João Pedro Lima; 

- 3º lugar: Carmina Costa. 

 

O candidato Pedro Fontoura demonstrou possuir experiência relevante para a função a desempenhar, 

confirmando adicionalmente em entrevista conhecimentos sobre gestão de projetos, assim como 

experiência e apetência para a função. Assim, o perfil do candidato foi considerado apropriado para a vaga 

de gestor de projeto. Desta maneira, e nada havendo a objetar, o candidato Pedro Fontoura foi selecionado 

por unanimidade. 

 

Porto, 3 de novembro 2020 


