RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS A BOLSA DE PÓSDOUTORADO PARA INTEGRAR EQUIPE DE PESQUISA DO PROJETO TEMÁTICO
“Estudos sobre o uso do bioetanol em células a combustível tipo PEMFC e SOFC” FAPESP Processo no 2014/09087-4
A avaliação dos candidatos foi realizada por uma comissão composta por
Pesquisadores Doutores do Centro de Células a Combustível e Hidrogênio do IPENCNEN/SP levando em consideração os seguintes critérios: a área de formação
acadêmica do candidato, sua experiência e trabalhos publicados nas áreas de
interesse do projeto. Recebemos um total de 15 (quinze) Curricula Vitae e destes,
somente cinco (5) candidatos atenderam plenamente aos requisitos solicitados,
resultando na seguinte classificação:
1) Thenner Silva Rodrigues

2) Isabel Cristina de Freitas
3) Rafael de Lima Oliveira
4) Luelc Souza da Costa

5) Débora Morais Bezerra

O primeiro classificado será convocado para a implementação da bolsa e, em
caso de impedimento, serão convocados os próximos colocados seguindo
rigorosamente a ordem de classificação.
Para finalizar gostaríamos de agradecer o interesse de todos os candidatos
pela vaga.
Dr. Fabio Coral Fonseca
Coordenador da Comissão Julgadora

ELECTION PROCESS RESULT FOR POS DOC RESEARCHER TO JOIN THE RESEARCH
GROUP OT THE THEMATIC PROJECT
“Studies on the use of bioethanol in Proton Exchange Membrane and Solid Oxide
Fuel Cells”- FAPESP Process no 2014/09087-4
The selection process was carried out by a Committee composed by Doctoral
Researchers of Fuel Cell and Hydrogen Center - IPEN-CNEN/SP. The following criteria
were considered in the classification process: The candidate's academic training
area, the experience and the published manuscripts in the areas of interest of the
project. We received a total of fifteen (15) Curricula Vitae and of these, only five (5)
candidates fully met the requirements requested, resulting in the following
classification:
1) Thenner Silva Rodrigues

2) Isabel Cristina de Freitas
3) Rafael de Lima Oliveira
4) Luelc Souza da Costa

5) Débora Morais Bezerra

The first classified will be called for the implementation of the scholarship and,
in case of impediment, the next ones will be called following strictly the order of
classification.
Finally, we would like to thank all the candidates for their interest in the
vacancy.
Dr. Fabio Coral Fonseca
Selection Committee Coordinator

