CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE Investigação Pós-Doutoral (BIPD)
Ata da Reunião do Júri de avaliação de Candidaturas

------------ Aos vinte e nove dias do mês de dezembro de 2021, nas instalações da Universidade de Aveiro e
pelas 10 horas, reuniu o Júri para avaliação das candidaturas apresentadas ao concurso para atribuição de
bolsa de Investigação Pós-Doutoral (BIPD) no âmbito do projeto “Filmes flexíveis multifunctionais à base de
nanocompósitos poliméricos para refrigeração eletrocalórica e armazenamento de energia: rumo ao
desenvolvimento de eletrónica avançada”, com a referêcia EXPL/CTM-CTM/0687/2021, composto Dr.
Indrani Coondoo (Presidente do Júri), Prof. Georgina Miranda (Vogal efetivo), Dr. Igor Bdikin (Vogal efetivo).
O anúncio público relativo à bolsa em análise, com data de 10 Dezembro 2021, foi publicitado de acordo
com as regras vigentes na Universidade de Aveiro. -------------------------------------------------------------------------------------- Apresentaram-se a concurso catorze candidatos. --------------------------------------------------------------------------- Após a análise dos processos de candidatura, o júri deliberou excluir provisoriamente do concurso
os candidatos seguintes e pelas razões a seguir elencadas: --------------------------------------------------------------1.º - Hamed Zarei Mahmoodabadi………………………… not eligible because PhD awarded in 2017.
The candidate did not submit PhD degree certificate.
2.º- Mahdi Karami Khorram Abadi…..........................not eligible because PhD awarded in 2018;
The candidate did not submit PhD degree certificate.
3.º - Milad Torabfam ………………………………………………… PhD not awarded;
4.º - Elias Randjbaran…………………………………………………PhD not awarded;
5.º - Joana Catarina Capinha de Matos ……………………………PhD not awarded;

6.º - Harish Kumar ………………………………………………... PhD not awarded;

------------ Posteriormente, procedeu à análise individual dos processos de candidatura dos restantes
Candidatos, tendo procedido à aplicação dos métodos de seleção Avaliação Curricular / provas de
conhecimento, de acordo com o previsto no anúncio, cujos resultados constam da Grelha de Avaliação que
é parte integrante da presente ata (anexo I), resultando na seguinte ordenação provisória dos candidatos
admitidos a concurso: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.º - Vahideh Bayzi Esfahani …………………………………………………1;
2.º - Paula Virgínia Barros Quitério ………………………………………….2;
3.º - Bruno Xavier de Freitas ……………………………………………..…3;
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4.º - Mehdi Eskandari ………………………………………………………...4;
5.º - Wafae Halim …………………………………………………................4;
6.º - Dhanumalayan Elumalai ……………………………………………….4;
7.º - Padarthi Krishna Yashwanth…………………………………………...5;
8.º - Gauri Manas Lohar……………………………………………………...6;

------------ Nos termos do previsto pelo Código do Procedimento Administrativo e pelo n.º 2 do artigo 21.º do
Regulamento de Bolsas de Investigação Científica da UA, o júri deliberou proceder à audiência prévia dos
candidatos, sob a forma escrita (através de correio eletrónico), sendo fixado para tal efeito o prazo de 10
dias úteis. O júri deliberou ainda que, no final do prazo fixado para audiência dos interessados e, no caso de
ausência de qualquer resposta dos mesmos, a lista de seriação de candidatos se converterá em definitiva. ------------- Assim, atendendo a que o candidato Vahideh Bayzi Esfahani apresenta o perfil requerido, o Júri
decidiu selecioná-lo e propor a sua contratação para o tipo de bolsa a que se candidatou. ------------------------------------ Concluída a reunião, elaborou-se esta ata que, depois de lida, foi assinada pelos três membros do
Júri. ------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aveiro, 29 Dezembro 2021

__________________

________________________

(Dr. Indrani Coondoo)

(Prof. Georgina Miranda)
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_______________________
(Dr. Igor Bdikin)

GRELHA DE AVALIAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE SELECÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE UMA BOLSA DE Investigação Pós-Doutoral (BIPD)
Procedimento de selecção aberto por anúncio publicitado no dia 10 dezembro 2021 , no site da UA e Euraxess

Avaliação (Mérito do Candidato)

Sub-Total

Experiência no exercício de
funções análogas às atribuições
indicadas no anúncio (c)

Sub-Total

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Carta de Motivação (b)

{CF=(0.8(a+b)+0.2c)}

Experiência

Publicações (a)

Avaliação Curricular

8,25

1

9,25

6

6

8,6 The candidate has published 5 papers as first author in the last three years. The candidate has postdoctoral experience and has necessary skills required for the project.

1

2 Paula Virgínia Barros Quitério

8

1

9

6

6

8,4 The candidate has published 5 articles in Q1 category with high impact factor. After doctoral degree, the candidate is actively involved in research work and posesses necessary skills required for the project.

2

3 Bruno Xavier de Freitas

7

0,5

7,5

5

5

6,25

0,5

6,75

6

6

6,6 The candidate published 5 papers in last 5 years with 3 in the Q1 category. Presently, the candidate is not having the Portuguese recognition of the qualifying degree.

4

6

1

7

5

5

6,6 In last five years, the candidate has 3 publications in Q1 category. Published 2 papers as first author. Presently, the candidate is not having the Portuguese recognition of the qualifying degree.

4

5,75

1

6,75

6

6

6,6 7 papers were published by the candidate, out of which only two papers belong to Q1 category. Presently, the candidate is not having the Portuguese recognition of the qualifying degree.

4

Nome

Nº

1 Vahideh Bayzi Esfahani

4 Mehdi Eskandari

5 Wafae Halim

6 Dhanumalayan Elumalai
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Fundamentação
(resumo da apreciação do candidato pelo júri)

3

7 The candidate has published several articles in the last 3 years with 4 papers as first author. After his PhD in 2020, the candidate is involved in research work.

Anexo _, Acta nº _

