
   
 

 

Resultado Preliminar do PSS Nº 02/2019: 

 

Vaga 01 - Pesquisador Mestre I Formação e Experiência 
Critérios 

Total de 
pontos 

Currículo Prova de títulos Prova teórica 

Candidatos Formação Experiência 

1.1 Experiência em 
gerenciamento de projetos 

de pesquisa na área de 
mecânica da fratura, fadiga 

ou ensaios mecânicos de 
escala real  – 1,0 ponto 

(máximo de 4,0 pontos). 

2.1 Doutorado em 
engenharias (em 
andamento ou 

concluído) – 1,0 
ponto 

2.3 Publicação em 
congressos 

nacionais ou 
internacionais – 0,5 

pontos por 
trabalho (máximo 

de 2,0 pontos) 

3.1 Inspeção e 
monitoramento 

de estruturas 
por ondas 
guiadas e 

emissão acústica 
3.2 

Implementação 
e aplicação 
prática de 

algoritmos de 
machine learning  

 – 3,0 pontos. 

Lúcio de Abreu Correa OK OK 4,0 1,0 2 2,7 9,70 

Cristian Duarte Nunes OK OK 3,0 0,0 2 2,4 7,40 

 

 

 

 



   
 

 

Vaga 02 - Pesquisador Mestre I Formação e Experiência 
Critérios 

Total de 
pontos 

Currículo Prova de títulos Prova teórica 

Candidatos Formação Experiência 

1.1 Experiência em 
gerenciamento de projetos 

de pesquisa na área de 
mecânica da fratura, fadiga 

ou ensaios mecânicos de 
escala real  – 1,0 ponto 

(máximo de 4,0 pontos). 

2.1 Doutorado em 
engenharias (em 
andamento ou 

concluído) – 1,0 
ponto 

2.3 Publicação em 
congressos 

nacionais ou 
internacionais – 0,5 

pontos por 
trabalho (máximo 

de 2,0 pontos) 

3.1 Detecção e 
mitigação de 

dano por 
corrosão em 
estruturas da 

área de petróleo 
e gás 

 – 3,0 pontos. 

Elaine Sirlei Marczynski OK OK 4,0 1,0 2 2,1 9,10 

 

 

Vaga 03 - Pesquisador Profissional 
Pleno 

Formação e Experiência 
Critérios 

Total de 
pontos 

Currículo Prova de títulos Prova teórica 

Candidatos Formação Experiência 

1.1 Experiência em 
gerenciamento de projetos 

de pesquisa na área de 
mecânica da fratura, fadiga 

ou ensaios mecânicos de 
escala real  – 1,0 ponto 

(máximo de 4,0 pontos). 

2.1 Doutorado em 
engenharias (em 
andamento ou 

concluído) – 1,0 
ponto 

2.3 Publicação em 
congressos 

nacionais ou 
internacionais – 0,5 

pontos por 
trabalho (máximo 

de 2,0 pontos) 

3.1 
Implementação 

e aplicação 
prática de 

algoritmos de 
machine learning 

 – 3,0 pontos. 

Julio Fortis Kwietniewski OK OK 2,0 0,0 0 2,55 4,55 

 

 

 



   
 
 

 

Vaga 04 - Pesquisador Profissional 
Pleno 

Formação e Experiência 
Critérios 

Total de 
pontos 

Currículo Prova de títulos Prova teórica 

Candidatos Formação Experiência 

1.1 Experiência em 
gerenciamento de projetos 

de pesquisa na área de 
mecânica da fratura, fadiga 

ou ensaios mecânicos de 
escala real  – 1,0 ponto 

(máximo de 4,0 pontos). 

2.1 Doutorado em 
engenharias (em 
andamento ou 

concluído) – 1,0 
ponto 

2.3 Publicação em 
congressos 

nacionais ou 
internacionais – 0,5 

pontos por 
trabalho (máximo 

de 2,0 pontos) 

3.1 Detecção e 
mitigação de 

dano por fadiga 
e fratura em 
estruturas da 

área de petróleo 
e gás 

 – 3,0 pontos. 

Bernardo Niederhaeböck Sidou OK OK 2,0 0,0 0 1,95 3,95 
 


