
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS CANDIDATURAS DE MEMBROS DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA A MOBILIDADES 

NO ÂMBITO DO 

CONSÓRCIO HIGH PERFORMANCE COMPUTING AND HIGH PERFORMANCE DATA ANALYTICS 
(HPC+HPDA) 

 
Évora, 31 de Maio de 2021 

 
O Coordenador do Consórcio HPC+HPDA 

 
Miguel Avillez 

Candidato Tipo 
Pessoal 

Tipo 
mobilidade 

Pontuação 
 

Ordenação Bolsa de 
mobilidade  

Apreciação global 

Mauro Guerra Docente Formação 4,90/5.0 1º Atribuída Tendo em conta os anos a seguir ao 
doutoramento e o currículo submetido, 
valorizou-se muito positivamente a carta de 
motivação e o plano de trabalho, e 
positivamente as publicações em revistas com 
ref erees, as palestras em conferências 
internacionais e a importância de HPC/HPDA 
para a investigação.  

Roberta Gama Leitão Docente Formação 4,15/5.0 2º atribuída Tendo em conta os anos a seguir ao 
doutoramento e o currículo submetido, 
valorizou-se muito positivamente a carta de 
motivação e o plano de trabalho e a 
importância de HPC/HPDA para a investigação.  

José Paulo Santos Docente Formação 4,10/5.0 3º atribuída Tendo em conta os anos a seguir ao 
doutoramento e o currículo submetido, 
valorizou-se positivamente a carta de 
motivação, o plano de trabalho e a importância 
de HPC/HPDA para a investigação. O CV não 
tinha a maior parte da informação solicitada.  

Pedro Amaro Docente Formação 4,05/5.0 4º atribuída Tendo em conta os anos a seguir ao 
doutoramento e o currículo submetido, 
valorizou-se positivamente a carta de 
motivação, o plano de trabalho e a importância 
de HPC/HPDA para a investigação. O CV tinha 
apenas parte da informação solicitada.  

Jorge Machado Docente Formação 3,95/5.0 5º atribuída Tendo em conta os anos a seguir ao 
doutoramento e o currículo submetido, 
valorizou-se a carta de motivação e o plano de 
trabalho, e positivamente as publicações em 
revistas com referees, as palestras em 
conferências internacionais e a importância de 
HPC/HPDA para a investigação.  

Micaela Fonseca Docente Formação 3,60/5.0 6º atribuída Tendo em conta os anos a seguir ao 
doutoramento e o currículo submetido, 
valorizou-se positivamente a carta de 
motivação, o plano de trabalho e a importância 
de HPC/HPDA para a investigação e menos 
positivamente os itens que constam no CV.  
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