RPGN - Candidaturas à Ação 2 - Eixo 1 - Concurso de Ideias e Projetos - NUT II Centro - 2013
N.º Candidatura

Comentário qualitativo

Justificação da escolha

Resultado

Beneficiário

Facilitador

1

Perfil e interesses focados no âmbito social. Experiências pessoais e
profissionais nesta área.

O tipo de entidade encaixa claramente com o perfil e objetivos da candidata.

Seleccionadas

Beatriz Maia
[Registo: 1024]

Patricia Felisberto
[Registo: 1128]

2

Excelente perfil, sendo, neste momento, dinamizadora de um
movimento social/ associativo, actualmente, muito reconhecido.

sendo esta associação vocacianada para jovens num âmbito relativamente alargado e
sendo esta promotora muito dinâmica com um projeto real, seria interessante convidar
a jovem a conseguir dinamizar alguns dos espaços fisicos existentes

Seleccionada

Marine Antunes
[Registo: 1029]
Desistência * (b)

Ana Crisitina Silva

3

Perfil claro e bem definido de acordo com as suas experiências pessoais
e objetivos.

Perfil adequado à necessidade / solicitação da entidade de acolhimento. Perfil
adequado ao desenvolvimento do projeto proposto.

Seleccionado

João Marques
[Registo: 1026]

Ana Cristina Silva

4

Sem informação suficiente para avaliação. Base muito reduzida de
informação.

n/a

Excluída

[Registo: 1035]

5

Perfil particular que pode ser útil nalgumas entidades.

Embora a ligação candidato/ entidade não seja muito automática, é expectavel que
esta entidade tenha áreas de negócio em áreas conexas com a saúde.

Seleccionado

Sérgio Rodrigues
[Registo: 1037]
Desistência * (d)

6

Perfil interessante no âmbito social e com algumas experiências muito
relevantes.

Área afim e de grande proximidade com a formação e intreresses da candidata.

Seleccionada

Vanessa Rei
[Registo: 1026]

[em processo de
selecção]

7

Perfil específico, mas sem apresentação de qualquer ideia para
implementar. Demasiado ambíguo e sem ligação particular à sua área
profissional.

Arquitetura paisagística, perfil indicado para projetos que possam ser especificos e
enquadrados neste âmbito, de qualquer modo, mostra abertura por outras áreas.

Seleccionada

Cláudia Gomes
[Registo: 1027]

[em processo de
selecção]

8

Perfil da comunicação, vontade de trabalhar em rádio. Perfil associativo
e académico muito dinâmico.

Enquadrar na área da comunicação de uma empresa.

Seleccionado

José Santiago
[Registo: 1028]
Desistência * (a)

Ana Crisitina Silva

9

Já teve o seu próprio negócio, perfil interessante para projetos de
empresas/ empresariais.

Perfil e experiência que poderá ser muito util à organização.

Seleccionado

Hugo Figueiredo
[Registo: 1034]
Desistência * (c)

Ana Crisitina Silva

10

Refere experiência em incubadora de empresas, sem referência explicita
a qual. Respostas demasiado vagas em algumas circunstâncias.

Perfil interessante para integrar no projeto, demonstra qualidades interessantes,
nomeadamente a sua experiência na área do empreendedorismo e participação em
projetos de voluntariado.

Seleccionada

Nádia Vieira
[Registo: 1030]

[em processo de
selecção]

11

Perfil na área da comunicação, tendo tido a experiência de desenvolver
um negócio online.

Com o seu conhecimento nas áreas da comunicação online , pode ser um importante
contributo para o desenvolvimento da marca/ negócio da entidade.

Seleccionado

Bruno Mendes
[Registo: 1063]

Ana Crisitina Silva

12

Forte interesse pela área social, nomeadamente em projetos de apoio a
crianças e idosos.

A intenção da organização é dinamizar um projeto muito interessante .e que vai ao
encontro da candidata, neste sentido estará aqui uma excelente oportunidade para o
desenvolvimento de um trabalho de qualidade

Seleccionada

Catarina Marques
[Registo: 1092]

Ana Crisitina Silva

13

Perfil de âmbito social, nomeadamente pessoas idosas e crianças com
necessidades educativas especiais.

Perfil técnico adequado ao desenvolvimento da actividade.

Seleccionada

Diana Sebastião
[Registo: 1088]

Ana Crisitina Silva

14

Interesse por desenvolver alguns projetos nas áreas da arquitetura/
tecnologia/ artes e cultura.

Áreas relativamente conexas, viável no caso da empresa ser parceira.

Seleccionado

Luis Santos
[Registo: 1087]

[em processo de
selecção]

15

Formação superior em Marketing. Experiência profissional na área do
marketing, comunicação web e design . Apresenta também outras
iniciativas onde esteve envolvida.

Experiência na comunicação de empresas, potenciar essa experiência.

Seleccionada

Sandra Nunes
[Registo: 1110]

Ana Cristina Silva

16

Desejo de trabalhar na área da consultadoria ambiental.

Esta empresa a avançar poderia ser útil na perspectiva de desenvolver um projeto que
tenha que ver com o impacto ambiental da atividade da empresa. Formação a
colaboradores, etc.

Seleccionada

Joana Martins
[Registo: 1124]

[em processo de
selecção]

17

Interesse pelas áreas da saúde, lazer e desporto.

Conhecimentos da área e perfil que vai de encontro às necessidades do cliente.

Seleccionado

Bruno Neto
[Registo: 1114]

Ana Crisitina Silva

18

Interesse genérico pelas áreas da comunicação/ promoção.

n/a

Excluída

[Registo: 1136]

19

Tem uma grande actividade associativa. A frequentar a licenciatura em
turismo.

Perfil de liderança que pode ser maximizado colocando o desafio de rentabilizar o
espaço com diferentes iniciativas.

Seleccionada

Ana Marques
[Registo: 1107]

Ana Crisitina Silva

20

Foco no desporto e no atletismo em particular, no momento actual de
grande aceleração da modalidade poderá ser um perfil interessante.

Tem o perfil de "desportista" e neste sentido e em conjunto com outro selecionado,
podem fazer equipa no desenvolvimento do projeto.

Seleccionada

Nânci Sousa
[Registo: 1165]

[em processo de
selecção]

21

Interesse pelas questões da administração. Optimização de recursos.

n/a

Excluída

[Registo: 1166]

22

Perfil académido e profissional pouco condizentes.

Embora não seja dos perfis mais completos, tem a grande vantagem de encaixar
claramente na necessidade da empresa escolhida. Assim, poderá ser uma mais valia.

Seleccionada

Sandra Silva
[Registo: 1148]

[em processo de
selecção]

23

Perfil na área do termalismo.

Perfil interessante e com experiência na área do termalismo/ turismo.

Seleccionada

Sónia Mendes
[Registo: 1115]

[em processo de
selecção]

* (a) Desistiu a 20-03-2014
* (b) Desistiu a 21-03-2014
* (c) Desistiu a 26-03-2014
* (d) Desistiu a 07-04-2014
Listagem atualizada a 25.03.2014

