
 

 

           

 

 

Divulgação dos resultados 

RH LAETA UBS 23/2021 

A seleção é referente ao concurso de duas Bolsas de Iniciação à Investigação no âmbito do apoio 

especial Verão com Ciência 2021, concedido à Unidade de I&D 50022, Laboratório Associado de 

Energia Transportes e Aeronáutica (LAETA), financiado pela FCT/MCTES e DGES: Development of 
computational models to study complex biomechanical systems. Projects CyclicCell e 
Sim4SafeBirth, que decorreu de 10 a 16 de agosto de 2021. 

 

Apresentaram-se a concurso os seguintes candidatos:  

 

• Duarte Ferreira Gonçalves da Rocha 

• Gonçalo de Andrade Ferreira 

• João Gonçalo Amaral Peixoto 

• Luís Rodrigues Lopes de Barros Pacheco 

• Muhammed Afnas V 

• Rúben Martins Araújo 

 

A avaliação dos candidatos foi efetuada com base em aspetos apresentados no ponto 4 do edital: 

foram analisados os curricula académicos e a sua adequação ao trabalho proposto. 

Tendo em consideração os critérios de seleção e os documentos apresentados, o júri entende que 

o candidato Muhammed Afnas V não satisfaz os requisitos pretendidos. Os parágrafos seguintes 

justificam esta apreciação. 

O candidato não está a frequentar um ciclo de estudos conducente à licenciatura ou mestrado, pois 

enviou o certificado de habilitações de obtenção de Grau de Mestre. 

 

Com base na avaliação curricular dos candidatos elegíveis, com os critérios definidos no Edital, o 

júri decidiu a seguinte seriação: 

 

• 1º - Luís Rodrigues Lopes de Barros Pacheco (73/100) 

• 2º - Gonçalo de Andrade Ferreira (69/100) 

• 3º - Duarte Ferreira Gonçalves da Rocha (58/100) 

• 4º - Rúben Martins Araújo (56/100) 

• 5º - João Gonçalo Amaral Peixoto (43/100) 

 

Com base na avaliação curricular dos candidatos elegíveis, com os critérios definidos no Edital, o 

júri decidiu a seguinte classificação (0-100), correspondente à média aritmética das notas de cada 

membro. 

 

Em conclusão, no entender do júri e nada havendo a objetar, o candidato Luís Rodrigues Lopes de 

Barros Pacheco foi selecionado para a bolsa 1 deste concurso e Gonçalo de Andrade Ferreira foi 

selecionado para a bolsa 2, por unanimidade. 

Porto, 17 de agosto de 2021 

 


