ATA
Ata da ReuniSo de Jriri do Concurso para atribuigSo de 1 Bolsa de lnvestigagdo para Doutoramento, na Srea
de Engenharia de Energia Sustent6vel para candidatos(as) que possuam conhecimentos de simulag6es
num6ricas diretas (DNS), jatos turbulentos, fluidos viscoel6sticos aplicqdos i Engenharia MecAnica (IDMEC
Aviso ne 04/]DMEC/UIDPl5AO22l2020 (SUSTAINABLE ENERGY) ou ERACpreers Ref: 899a7ae3-c8e6-42f984eb-3d6957de9a9b). No dia 5 de Margo de 2021, pelas 16:00, reuniq-se em plataforma de conferEncia
remota o Jriri do Concurso referido em epigrafe para apreciagSo das candidaturas recebidas. O jfri do
presente concurso 6 constituido pelos seguintes membros:
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Prof. Paulo Jorge Coelho Ramalho Oliveira, Professor Catedrdtico do lST, Vice-presidente do IDMEC para
os Assuntos Cientificos e Coordenador do Painel.
Prof. Viriato Semido, Professor Associado do lST, Coordenador da Linha Tem5tica de Energy, Environment
& Sustainability do LAETA, Membro do IDMEC e Vogal do Painel.
Prof. Jos6 Chaves Pereira, Professor Auxiliar lST, Membro do IDMEC e Vogal do Painel.

iste concurso apresentaram-se 2 Candidatos:

- Amirhossein Baraati

- Mateus Carvalho Guimar5es

Ap6s verificar que os Candidatos e as candidaturas apresentadas cumpriam com os requisitos de
admissibilidade requeridos em sede de edital, o j[ri, com base no resultado da apreciag5o que fez das
referidas candidaturas, constantes nas Fichas de Avaliagdo Final anexas a este documento, deliberou
estarem reunidas as condigdes para a atribuigSo da Bolsa de lnvestigagio pqra Doutoramento ao candidato:
- Mateus Carvalho Guimardes
Nada mais havendo a deliberar, o Coordenador do Painel deu por terminala a reuniSo por volta das 16:20,
tendo de seguida sido lavrada esta Ata que depois de lida foi assinada remotamente pelos elementos do J(ri.
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