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Assento n. º 2 

Processo de candidatura à Bolsa para monitor da Universidade Júnior 

 

No dia 6 de março de 2020, após a publicação da lista de seriação, todos os candidatos foram 

convocados para entrevista pela ordem de seriação. 

Após a convocatória, a candidata Catarina Mendes desistiu por considerar não ter 

disponibilidade para o acompanhamento integral dos estudantes. As restantes entrevistas 

foram realizadas pelo professor proponente do projeto junto da Universidade do Porto, Prof. 

Paulo Marques e pela Prof Márcia Cruz colaboradora do projeto, no dia 12 de março de 2020 

por videoconferência, com a exceção da entrevista ao candidato Rui Matos, que se realizou no 

dia 17 de março a seu pedido, por impossibilidade no dia agendado. Foram considerados os 

seguintes critérios para a avaliação da entrevista: a) compromisso com o projeto; b) motivação 

para a atividade; c) experiência com grupos enquanto participante e/ou dinamizador e em 

particular com grupos de adolescentes; d) postura na entrevista; e e) capacidade discursiva. 

Após análise de todas as entrevistas e considerando que os candidatos Diogo Teixeira e Eduardo 

Félix não compareceram, foram identificados os candidatos admitidos, suplentes e excluídos, 

conforme lista a seguir: 

• Rita Alexandra Poças da Silva Cruz (ep8197) – ADMITIDA 

• Rui Filipe Henriques Matos (ep8466) - ADMITIDO 

• Sofia Santos Rosas (ep8348) – 1.º SUPLENTE 

• Sara Raquel Martins Xavier (ep8195) - 2.º SUPLENTE 

• Ana Margarida Sousa Barbosa (ep8366) 

• Catarina de Almeida Barbosa (ep8969) 

• Catarina Isabel Soares Mendes (ep7815) 

• Diogo Marques Teixeira (ep8344) 

• Eduardo Torres Félix (ep7593) 

• Marco Augusto Sousa Nunes (ep8283) 

• Pedro Filipe Macedo França (ep9055) 

 

A divulgação dos resultados foi efetuada no site e locais de estilo da ESEP. 
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Porto e ESEP, 17 de março de 2020 

O Responsável do projeto, 

 

________________________ 

Professor Paulo Alexandre Oliveira Marques 
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