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N.º Candidatura

Comentário qualitativo

Justificação da escolha

Resultado

Beneficiário

Facilitador

1

Formulário com pouca informação, evidenciando a colaboração com
algumas Instituições na área do Desporto.

Competências na área do Desporto, sendo o requisito mais importante solicitado pelo
facilitador para uma das entidades.

Seleccionada

Tiago Batista
[Registo: 0007]

Miguel Bilou

2

Portfolio de trabalho em várias IPSS, procurando conciliar a vida
académica com o associativismo.

Já colaborou com a entidade beneficiária.

Seleccionada

Rafaela Salvador
[Registo: 0001]

Miguel Bilou

3

Excelente candidatura, mostrando experiências nacionais e
internacionais na vida académica e associativa.

Excelente perfil, podendo abraçar diversos desafios tendo em conta a sua área de
formação.

Seleccionada

Verónica Barbosa
[Registo: 0011]

Miguel Bilou

4

Formação em Sociologia, podendo desenvolver trabalhos em
Instituições que procurem desenvolver projectos multiculturais.

Oportunidade de desenvolvimento de um programa multicultural.

Seleccionada

Andreia Coelho
[Registo: 0008]

Miguel Bilou

5

Evidencia uma extensa vida académica, parecendo ser alguém que faz
"acontecer". A Formação e a Gestão são áreas da sua preferência.

Oportunidade de implementação e operacionalização de Programas de Formação.

Seleccionada

José Janeirinho
[Registo: 0004]

Miguel Bilou

6

Experiência na área das tecnologias de informação, em articulação com a
educação.

Perfil adequado para a entidade beneficiária (Educação/ TI).

Seleccionada

Ana Ramalho
[Registo: 0005]

Miguel Bilou

7

Evidencia experiência associativa, assim como trabalho na área do
design.

Tem um perfil interessante, mas é difícil de encaixar no que as entidades apresentadas
pretendem.

Excluída

Ana Coutinho [Registo:
0015]

8

Tem paixão pela área da moda.

Sonha trabalhar como designer de moda. Não se enquadra no perfil das entidades.

Excluída

Ana Freire [Registo:
0014]

9

Perfil muito específico para a área da Psicologia.

Aprovada, em virtude do Núcleo de Psicologia solicitar alguém com o seu perfil

Seleccionada

Susana Madeira
[Registo: 0002]

Miguel Bilou

10

Extensa vida académica, conjugada com a licenciatura em Turismo.

Perfil adequado para a entidade beneficiária (Turismo e extenso conhecimento da
entidade).

Seleccionada

João Ferreira
[Registo: 0025]

Miguel Bilou

11

Apesar de ainda não ser licenciado, está envolvido em muitas
actividades académicas e associativas.

Pró-activo. Poderá ter as competências interpessoais necessárias para a estruturação
do projecto pretendido.

Seleccionada

Luís Ferreira
[Registo: 0026]

Miguel Bilou

12

Evidencia conhecimentos na área agrícola/ animal.

Perfil adequado para a entidade beneficiária (Agricultura).

Seleccionada

Lourenço Machado
[Registo: 0033]

Miguel Bilou

13

É da área científica de história, evidenciando e demonstrando uma
experiência relevante na área do voluntariado.

Possuindo particularidades positivas, não há nenhuma entidade onde se possa
enquadrar.

Excluída

Nídia de Andrade
[Registo: 0031]

14

Da área da gestão hoteleira e exibe participação em algumas iniciativas
de voluntariado. A motivação do candidato é abrir uma empresa de
catering .

O candidato não se inclui em nenhuma necessidade identificada pelas entidades.
Apresenta um perfil distinto deste eixo na medida em que apresenta como motivação
a abertura da sua empresa.

Excluído

David Borges [Registo:
0019]
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