
 

  

   

Divulgação dos resultados 

RH CT PhD. ENERGIA 22/2021 

 

A seleção do candidato é referente ao concurso para a contratação de Doutorado em Engenharia ou 

áreas afins no âmbito dos projetos de investigação EMB3RS, COME RES e NUDGE financiados pelo 

Programa Europeu H2020 e que decorreu de 28 de abril de 2021 e 11 de maio de 2021.  

 

 

Candidatos a concurso: 

 

• Bruno André da Costa Coelho 

• Catarina Alexandra Rodrigues Matos 

• David Filipe Ramos Silva 

• Isaías da Luz Ramos Gomes 

• Mafalda Leite de Faria Coelho da Silva 

• Pedro Mendes de Lacerda Peixoto de Magalhães 

 

A avaliação dos candidatos foi efetuada com base na análise dos curricula académicos e da sua 

adequação aos critérios definidos no edital, 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: 

 

• A candidata Catarina Alexandra Rodrigues Matos por não possuír, à data, o grau académico 

exigido no concurso. 

• Os candidatos David Filipe Ramos Silva e Bruno André da Costa Coelho, que embora tenham 

um percurso profissional e académico muito interessante, não demonstraram possuir 

conhecimentos aprofundados de planeamento de sistemas energéticos numa ótica holística 

e/ou de ferramentas de representação geográfica. 

 

Os candidatos Isaías da Luz Ramos Gomes, Mafalda Leite de Faria Coelho da Silva e Pedro Mendes 

de Lacerda Peixoto de Magalhães foram selecionados para a fase de entrevistas. O candidato Isaías 

da Luz Ramos Gomes terminou o seu doutoramentos muito recentemente, e embora tenha um 

percursos interessante, não possui experiência a nível de liderança de projetos e equipas que são 

essenciais a posição. O mesmo se aplica ao candidato Pedro Mendes de Lacerda Peixoto de 

Magalhães, que embora tenha um conjunto de valências muito interessantes e relevantes, não 

possui experiência em gestão de projetos.  

 

A candidata Mafalda Leite de Faria Coelho da Silva demonstrou possuir experiência e 

conhecimentos aprofundados das áreas relevantes para a função a desempenhar - a nível do 

percurso profissional, académico e de gestão de projetos e equipas - confirmados em entrevista. 

Assim, o perfil da candidata foi considerado apropriado para a vaga de Investigador Doutorado.  

 

Candidata selecionada: 

• Mafalda Leite de Faria Coelho da Silva 

 

 

  

Porto, 28 de maio 2021 

 

 


