GRELHA DE AVALIAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE SELECÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE UMA BOLSA DE DOUTORAMENTO
Procedimento de selecção aberto por anúncio publicitado no dia 24/03/2022, no site da UA e EURAXESS ( https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/715306)

Avaliação Curricular

60%

Fundamentação
------------ Nos termos do previsto pelo Código do
Procedimento
Administrativo
e pelo pelo
n.º 2 júri)
do artigo 21.º do
(resumo
da apreciação
do candidato
Regulamento de Bolsas de Investigação Científica da UA, o júri deliberou proceder à audiência prévia dos
candidatos, sob a forma escrita, 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

CLASSIFICAÇÃO FINAL

profissional

Qualidade e relevância de experiência
anterior

Nome

Nº

Classificação de licenciatura/Mestrado

Base (HAB)

Experiência

Nota Final de AC

Habilitação
Académica de

dos mesmos, a lista de seriação de candidatos se converterá em definitiva. ------------------------------------------------------- Assim, atendendo a que o candidato Tiago Morais apresenta o perfil requerido e um excelente
currículo, o Júri decidiu selecioná-lo e propor a sua contratação para o tipo de bolsa a que se candidatou. ---40%

------------ Concluída a reunião, elaborou-se esta ata que, depois de lida, foi assinada pelos três membros do
1

Miguel Cardoso

14

2

Gannouni Khawla

12

Júri. ------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15
14,40 Experiência anterior mais direcionada para a modelação computacional.

14,40

Aveiro, 22 de dezembro de 2021
13

12,40

Experiência prévia muito pouco relevante para o projeto.

16,80

Possui conhecimento na área de interesse ao projeto. HAB de elevado mérito. Publicações anteriores de elevado
impacto no âmbito do projeto (materiais porosos e utilização de RMN de estado sólido).

Dr. Luís Mafra
3

Carlos Bornes
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16

18

12,40

__________________________________

Dr. Mariana Sardo

__________________________________

Dr. Mirtha Lourenço

__________________________________

16,80

Anexo _, Acta nº _

