
CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE PÓS-DOUTORAMENTO 
Ata da Reunião do Júri de avaliação de Candidaturas 

 ------------ Aos dezasseis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, por videoconferência pelas dez horas, 

reuniu o Júri para avaliação das candidaturas apresentadas ao concurso para atribuição de bolsa de 

Investigação de Pós-Doutoramento no âmbito do projeto intitulado PLANETa - Dispositivos fotónicos para 

geração de energia a partir da luz solar e sensor de temperatura para avaliação pós-ocupação em tempo real 
e baseada no utilizador em edifícios de balanço energético nulo (CENTRO-01-0145-FEDER-181242), 

financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do CENTRO2020, composto 

per Professora Maria Rute de Amorim e Sá Ferreira André (presidente), Professora Sónia Patrícia Marques 

Ventura e Professor Paulo Sérgio de Brito André. O anúncio público relativo à bolsa em análise, com data de 

vinte e oito de julho de 2022 e referência EdtIB.17-CICECO/2022, foi publicitado de acordo com as regras 

vigentes na Universidade de Aveiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Apresentaram-se a concurso dois 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 - Jashandeep Singh pela ausência de certificado de habilitações e sem experiência comprovada de 

investigação em purificação e/ou estabilização de proteínas, em particular proteínas fluorescentes.………… 

…………………… 

2.º - Kais Iben Nassar, pela ausência da declaração de compromisso de honra de investigação em purificação 

e/ou e de experiência comprovada de investigação em estabilização de proteínas, em particular proteínas 

fluorescentes.……………………………………………………………………………………………………………… 

 ------------ 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.--  

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

Júri. ------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aveiro, 16 de agosto de 2022 

______________________________________ 

(Professora Maria Rute de Amorim e Sá Ferreira André)  

 

______________________________________ 

(Professora Sónia Patrícia Marques Ventura)  

 

______________________________________ 

(Professor Paulo Sérgio de Brito André) 
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