
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATURAS A MOBILIDADES NO ÂMBITO DO 

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

 
Avaliação das candidaturas de membros da Universidade Nova de Lisboa 

 
Ata 

 
Ao vigésimo segundo dia do mês de Março de dois mil e vinte, pelas 18 horas e 30 minutos, reuniram por 
teleconferência os membros efetivos do júri, o Doutor Miguel Avillez (Universidade de Évora), que presidiu, o 
Doutor Pedro Alberto (Universidade de Coimbra) e a Doutora Leonor Cruzeiro (Universidade do Algarve), com a 
ordem de trabalhos: 
 
Ponto único. Análise das candidaturas de membros da Universidade Nova de Lisboa às mobilidades a concurso 
no âmbito do consórcio Erasmus+ “High Performance Computing + High Performance Data Analytics”. 

O Presidente deu início à reunião passando-se ao ponto acima. 

Ponto único. Foram analisadas as seis candidaturas submetidas por membros da Universidade Nova de Lisboa, 
nomeadamente, do Doutor Jorge Machado, do Doutor José Paulo Paulo Santos, do Doutor Mauro Guerra, da 
Doutora Micaela Fonseca, do Doutor Pedro Amaro e da Doutora Roberta Gama Leitão. O júri admitiu todas as 
candidaturas. Segue-se a lista ordenada das candidaturas, incluindo a fundamentação e pontuação, numa 
escala de 0 a 5. 

 

1. Candidatura do Doutor Mauro Guerra – “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 referees, as palestras em conferências 
internacionais e a importância de HPC/HPDA para a investigação.” 

Pontuação: 4,90. 

2. Candidatura da Doutora Roberta Gama Leitão – “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.” 

Pontuação: 4,15. 

3. Candidatura do Doutor José Paulo Santos – “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.” 

Pontuação: 4,10. 

4. Candidatura do Doutor Pedro Amaro – “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.” 

Pontuação: 4,05. 

5. Candidatura do Doutor Jorge Machado – “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.” 



 

 

 

 

 

 

 

 
Pontuação: 3,95. 

 
6. Candidatura da Doutora Micaela Fonseca – “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.” 
Pontuação: 3,6. 

 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão e para que conste lavrou-se a presente ata que vai ser 
assinada por todos os presentes.  
 

Évora, 12 de Abril de 2021 
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