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CONCURSO PARA PROFESSOR ADJUNTO PARA A ÁREA DISCIPLINAR DE ENGENHARIA ELETROTÉCNICA MARÍTIMA, 


PARA OS PERFIS DE SISTEMAS DIGITAIS, MICROCONTROLADORES E COMPUTADORES, NOS TERMOS DO  


EDITAL Nº 936/2020 DE 28 DE AGOSTO 


Observações ao CV 


Avaliador:  


Paulo Alexandre Carapinha Marques 


 


Candidato: 


Luis Filipe Soldado Granadeiro Rosado 


 


Observações gerais: 


De acordo com o Edital nº 396/2020 de 28 de agosto, foram considerados e ponderados, a capacidade pedagógica do 


candidato na área para que é aberto o concurso, o desempenho técnico-científico do candidato na mesma área e ainda 


o desempenho de outras atividades relevantes para a missão de uma instituição de ensino superior que tenham sido 


desenvolvidas pelo candidato, nos termos definidos no artigo 25.º do Regulamento n.º 509/2010. 


 


Capacidade Pedagógica: 


Responsável por algumas unidades curriculares na área disciplinar do concurso. 


Elevada experiência de docência nas componentes teóricas e práticas em unidades curriculares (UC) na área disciplinar 


do concurso. Acresce ainda vasta experiência nas componentes laboratoriais das várias UC.  


Contudo, não apresenta qualquer experiência no ensino em cursos de índole marítima envolvendo os requisitos da 


Convenção IMO/STCW sobre formação e certificação de oficiais de marinha mercante e conhecimento das tendências 


futuras da engenharia marítima aplicada aos navios mercantes. 


Capacidade Técnico-Científica: 


Elevado número de artigos científicos, de grande qualidade, em revistas internacionais e alguns artigos em proceedings 


de conferência e comunicações, na área do concurso. 


Participação em alguns projetos de investigação de relevo e em orientação de alunos. 


Bastante experiência profissional de relevo para as áreas científicas do concurso. 


Atividades relevantes para a missão da instituição: 


Nenhuma experiência em participação em órgãos colegiais no ensino superior e em coordenação de cursos. 


Bastante atividade na tentativa de captação de financiamento para atividades de I&D. 


Alguma participação em comissões e grupos de trabalho. 


Criação de três empresas de base tecnológica. 
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CONCURSO PARA PROFESSOR ADJUNTO PARA A ÁREA DISCIPLINAR DE ENGENHARIA ELETROTÉCNICA MARÍTIMA, 


PARA OS PERFIS DE SISTEMAS DIGITAIS, MICROCONTROLADORES E COMPUTADORES, NOS TERMOS DO  


EDITAL Nº 936/2020 DE 28 DE AGOSTO 


Observações ao CV 


 


Avaliador:  


Paulo Alexandre Carapinha Marques 


 


Candidato: 


Eduardo Manuel Godinho Rodrigues 


 


Observações gerais: 


De acordo com o Edital nº 396/2020 de 28 de agosto, foram considerados e ponderados, a capacidade pedagógica do 


candidato na área para que é aberto o concurso, o desempenho técnico-científico do candidato na mesma área e ainda 


o desempenho de outras atividades relevantes para a missão de uma instituição de ensino superior que tenham sido 


desenvolvidas pelo candidato, nos termos definidos no artigo 25.º do Regulamento n.º 509/2010. 


 


Capacidade Pedagógica: 


Elevada experiência de docência e responsabilidade nas componentes teóricas e práticas em unidades curriculares 


(UC) na área disciplinar do concurso. Acresce ainda vasta experiência nas componentes laboratoriais das várias UC.  


Contudo, não apresenta qualquer experiência no ensino em cursos de índole marítima envolvendo os requisitos da 


Convenção IMO/STCW sobre formação e certificação de oficiais de marinha mercante e conhecimento das tendências 


futuras da engenharia marítima aplicada aos navios mercantes. 


 


Capacidade Técnico-Científica: 


Elevado número de artigos científicos, de grande qualidade, em revistas internacionais e alguns artigos em proceedings 


de conferência e comunicações, na área do concurso. 


Participação em alguns projetos de investigação de relevo e em orientação de alunos. 


Bastante experiência profissional de relevo para as áreas científicas do concurso. 


 


Atividades relevantes para a missão da instituição: 


Pouca experiência de participação em órgãos colegiais no ensino superior e nenhuma experiência em coordenação de 


cursos. 


Alguma participação em comissões e grupos de trabalho. 
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CONCURSO PARA PROFESSOR ADJUNTO PARA A ÁREA DISCIPLINAR DE ENGENHARIA ELETROTÉCNICA MARÍTIMA, 


PARA OS PERFIS DE SISTEMAS DIGITAIS, MICROCONTROLADORES E COMPUTADORES, NOS TERMOS DO  


EDITAL Nº 936/2020 DE 28 DE AGOSTO 


Observações ao CV 


 


Avaliador:  


Paulo Alexandre Carapinha Marques 


 


Candidato: 


Pedro Alexandre Dias Martins 


 


Observações gerais: 


De acordo com o Edital nº 396/2020 de 28 de agosto, foram considerados e ponderados, a capacidade pedagógica do 


candidato na área para que é aberto o concurso, o desempenho técnico-científico do candidato na mesma área e ainda 


o desempenho de outras atividades relevantes para a missão de uma instituição de ensino superior que tenham sido 


desenvolvidas pelo candidato, nos termos definidos no artigo 25.º do Regulamento n.º 509/2010. 


 


Capacidade Pedagógica: 


Experiência de docência nas componentes teóricas e práticas em unidades curriculares (UC) na área disciplinar do 


concurso para além de lecionação das componentes laboratoriais de várias UC.  


Não apresenta qualquer experiência no ensino em cursos de índole marítima envolvendo os requisitos da Convenção 


IMO/STCW sobre formação e certificação de oficiais de marinha mercante e conhecimento das tendências futuras da 


engenharia marítima aplicada aos navios mercantes. 


 


Capacidade Técnico-Científica: 


Elevado número de artigos científicos, de grande qualidade, em revistas internacionais e  artigos em proceedings de 


conferência e comunicações, na área do concurso. 


Participação em alguns projetos de investigação de relevo e em orientação de alunos. 


Experiência profissional de relevo para as áreas científicas do concurso. 


 


Atividades relevantes para a missão da instituição: 


Não apresenta experiência relevante em participação em órgãos colegiais no ensino superior e em coordenação de 


cursos, participação em comissões e grupos de trabalho nem de prestação de serviços ou consultadorias. 
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CONCURSO PARA PROFESSOR ADJUNTO PARA A ÁREA DISCIPLINAR DE ENGENHARIA ELETROTÉCNICA MARÍTIMA, 


PARA OS PERFIS DE SISTEMAS DIGITAIS, MICROCONTROLADORES E COMPUTADORES, NOS TERMOS DO EDITAL Nº 


936/2020 DE 28 DE AGOSTO 


Observações ao CV 


 


Avaliador:  


Paulo Alexandre Carapinha Marques 


 


Candidata: 


Ana Catarina Caniço da Cruz 


 


Observações gerais: 


De acordo com o Edital nº 396/2020 de 28 de agosto, foram considerados e ponderados, a capacidade pedagógica do 


candidato na área para que é aberto o concurso, o desempenho técnico-científico do candidato na mesma área e ainda 


o desempenho de outras atividades relevantes para a missão de uma instituição de ensino superior que tenham sido 


desenvolvidas pelo candidato, nos termos definidos no artigo 25.º do Regulamento n.º 509/2010. 


 


Capacidade Pedagógica: 


Elevada experiência de docência nas componentes teóricas e práticas em unidades curriculares (UC) na área disciplinar 


do concurso. Acresce ainda vasta experiência nas componentes laboratoriais das várias UC.  


Contudo, não apresenta experiência relevante em responsabilidade de UC de interesse nem qualquer experiência no 


ensino em cursos de índole marítima envolvendo os requisitos da Convenção IMO/STCW sobre formação e certificação 


de oficiais de marinha mercante e conhecimento das tendências futuras da engenharia marítima aplicada aos navios 


mercantes. 


 


Capacidade Técnico-Científica: 


Número razoável de artigos científicos em revistas internacionais e em proceedings de conferência e comunicações. 


Participação em alguns projetos de investigação de relevo e em orientação de alunos. 


Alguma experiência profissional de relevo para as áreas científicas do concurso. 


 


Atividades relevantes para a missão da instituição: 


Nenhuma experiência de participação em órgãos colegiais no ensino superior e pouca experiência em coordenação de 


cursos. 


Alguma participação em comissões e grupos de trabalho. 
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CONCURSO PARA PROFESSOR ADJUNTO PARA A ÁREA DISCIPLINAR DE ENGENHARIA ELETROTÉCNICA MARÍTIMA, 


PARA OS PERFIS DE SISTEMAS DIGITAIS, MICROCONTROLADORES E COMPUTADORES, NOS TERMOS DO  


EDITAL Nº 936/2020 DE 28 DE AGOSTO 


Observações ao CV 


 


Avaliador:  


Paulo Alexandre Carapinha Marques 


 


Candidato: 


Ricardo Filipe Sereno Póvoa 


 


Observações gerais: 


De acordo com o Edital nº 396/2020 de 28 de agosto, foram considerados e ponderados, a capacidade pedagógica do 


candidato na área para que é aberto o concurso, o desempenho técnico-científico do candidato na mesma área e ainda 


o desempenho de outras atividades relevantes para a missão de uma instituição de ensino superior que tenham sido 


desenvolvidas pelo candidato, nos termos definidos no artigo 25.º do Regulamento n.º 509/2010. 


 


Capacidade Pedagógica: 


Responsável por algumas unidades curriculares na área disciplinar do concurso. 


Elevada experiência de docência nas componentes teóricas e práticas em unidades curriculares (UC) na área disciplinar 


do concurso. Acresce ainda vasta experiência nas componentes laboratoriais das várias UC.  


Experiência relevante no ensino em cursos de índole marítima envolvendo os requisitos da Convenção IMO/STCW 


sobre formação e certificação de oficiais de marinha mercante e conhecimento das tendências futuras da engenharia 


marítima aplicada aos navios mercantes. 


 


Capacidade Técnico-Científica: 


Elevado número de artigos científicos, de grande qualidade, em revistas internacionais e artigos em proceedings de 


conferência e comunicações, na área do concurso. 


Participação em alguns projetos de investigação de relevo e em orientação de alunos. 


Experiência profissional de relevo para as áreas científicas do concurso. 


 


Atividades relevantes para a missão da instituição: 


Ausência de experiência de participação em órgãos colegiais no ensino superior e de participação em comissões 


coordenadoras, grupos de trabalho e outras atividades afins. 


Alguma experiência em prestação de serviços. 
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CONCURSO PARA PROFESSOR ADJUNTO PARA A ÁREA DISCIPLINAR DE ENGENHARIA ELETROTÉCNICA MARÍTIMA, 


PARA OS PERFIS DE SISTEMAS DIGITAIS, MICROCONTROLADORES E COMPUTADORES, NOS TERMOS DO  


EDITAL Nº 936/2020 DE 28 DE AGOSTO 


Observações ao CV 


 


Avaliador:  


Paulo Alexandre Carapinha Marques 


 


Candidato: 


Rui António Policarpo Duarte 


 


Observações gerais: 


De acordo com o Edital nº 396/2020 de 28 de agosto, foram considerados e ponderados, a capacidade pedagógica do 


candidato na área para que é aberto o concurso, o desempenho técnico-científico do candidato na mesma área e ainda 


o desempenho de outras atividades relevantes para a missão de uma instituição de ensino superior que tenham sido 


desenvolvidas pelo candidato, nos termos definidos no artigo 25.º do Regulamento n.º 509/2010. 


 


Capacidade Pedagógica: 


Alguma experiência enquanto responsável por unidades curriculares na área disciplinar do concurso. 


Elevado historial de docência nas componentes teóricas e práticas em unidades curriculares (UC) na área disciplinar 


do concurso. Acresce ainda bastante experiência nas componentes laboratoriais das várias UC.  


Não apresenta qualquer experiência no ensino em cursos de índole marítima envolvendo os requisitos da Convenção 


IMO/STCW sobre formação e certificação de oficiais de marinha mercante e conhecimento das tendências futuras da 


engenharia marítima aplicada aos navios mercantes. 


Capacidade Técnico-Científica: 


Grande número de artigos científicos, de qualidade, em revistas internacionais e artigos em proceedings de 


conferência e comunicações, na área do concurso. 


Participação em alguns projetos de investigação de relevo e bastante experiência em orientação de alunos. 


Enorme experiência profissional de relevo para as áreas científicas do concurso. 


Atividades relevantes para a missão da instituição: 


Experiência de participação em órgãos colegiais no ensino superior e em participação em comissões coordenadoras, 


grupos de trabalho e afins. 


Grande histórico em prestação de serviços e consultadorias. 


Não é apresentada qualquer experiência em coordenação de cursos. 
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CONCURSO PARA PROFESSOR ADJUNTO PARA A ÁREA DISCIPLINAR DE ENGENHARIA ELETROTÉCNICA MARÍTIMA, 


PARA OS PERFIS DE SISTEMAS DIGITAIS, MICROCONTROLADORES E COMPUTADORES, NOS TERMOS DO 


 EDITAL Nº 936/2020 DE 28 DE AGOSTO 


Observações ao CV 


 


Avaliador:  


Paulo Alexandre Carapinha Marques 


 


Candidato: 


Rogério Alexandre Botelho Campos Rebelo 


 


Observações gerais: 


De acordo com o Edital nº 396/2020 de 28 de agosto, foram considerados e ponderados, a capacidade pedagógica do 


candidato na área para que é aberto o concurso, o desempenho técnico-científico do candidato na mesma área e ainda 


o desempenho de outras atividades relevantes para a missão de uma instituição de ensino superior que tenham sido 


desenvolvidas pelo candidato, nos termos definidos no artigo 25.º do Regulamento n.º 509/2010. 


 


Capacidade Pedagógica: 


Pouca experiência enquanto responsável por unidades curriculares na área disciplinar do concurso. 


Experiência de docência nas componentes teóricas e práticas em unidades curriculares (UC) na área disciplinar do 


concurso. Acresce ainda vasta experiência nas componentes laboratoriais das várias UC.  


Não apresenta qualquer experiência no ensino em cursos de índole marítima envolvendo os requisitos da Convenção 


IMO/STCW sobre formação e certificação de oficiais de marinha mercante e conhecimento das tendências futuras da 


engenharia marítima aplicada aos navios mercantes. 


 


Capacidade Técnico-Científica: 


Grande número de artigos científicos, de qualidade, em revistas internacionais e artigos em proceedings de 


conferência e comunicações, na área do concurso. 


Participação em alguns projetos de investigação de relevo e em orientação de alunos. 


Pouca experiência profissional de relevo para as áreas científicas do concurso. 


 


Atividades relevantes para a missão da instituição: 


Nenhuma experiência em participação em órgãos colegiais no ensino superior, coordenação de cursos ou prestação 


de serviços e consultadorias. 


Pouca experiência em comissões e grupos de trabalho. 
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