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CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE INVESTIGAÇÃO 

 

Ata da Reunião do Júri de avaliação de Candidaturas 

 

 ------------ Aos quatro dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte e dois, no Departamento de Química, da 

Universidade de Aveiro e pelas nove horas, reuniu o Júri para avaliação das candidaturas apresentadas ao 

concurso para atribuição de bolsa de investigação (BI) no âmbito do projeto Cell4Janus: Desenvolvimento 

de microrrobôs de celulose do tipo Janus com autopropulsão (PTDC/BII-BIO/1901/2021), composto pela 

Doutora Carla Vilela, Doutora Carmen Freire e Professor Armando Silvestre. O anúncio público relativo à 

bolsa em análise, com data de dez de dezembro de dois mil e vinte e um, 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 - Paulo Miguel Soares de Sousa ………………………………………………… (por não possuir grau de 

mestre em Ciência e Engenharia de Materiais, Engenharia Química e áreas afins, nem experiência em 

modificação/dissolução de celulose com solventes neotéricos, na caracterização de materiais à base de 

celulose por técnicas avançadas de caracterização, e na utilização da tecnologia de microfluídica); 

2.º - Sam Vafadoust ………………………………………………………………………(por não possuir grau de 

mestre em Ciência e Engenharia de Materiais, Engenharia Química e áreas afins, nem experiência em 

modificação/ dissolução de celulose com solventes neotéricos, na caracterização de materiais à base de 

celulose por técnicas avançadas de caracterização, e na utilização da tecnologia de microfluídica). 

 ------------ Assim, atendendo a que não existem candidatos que apresentem o perfil requerido, o Júri decidiu 

não avançar com a contratação de nenhum dos candidatos.  ---------------------------------------------------------------  

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

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

 

Aveiro, 04 de Janeiro de 2022 
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DECLARAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES 

 

 

 

Eu, Carla Andreia Cunha Vilela, Equiparada a Investigadora Auxiliar no Departamento de Química, declaro 
não ter conflito de interesses com nenhuma das candidaturas apresentadas no âmbito do Concurso para 
Atribuição de Bolsas de Investigação para BI, aberto pela Universidade de Aveiro e o seu Laboratório 
Associado CICECO – Centro de Investigação em Materiais Cerâmicos e Compósitos, no âmbito do projeto 
Cell4Janus: Desenvolvimento de microrrobôs de celulose do tipo Janus com autopropulsão (PTDC/BII-
BIO/1901/2021), ao abrigo do Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT (RBI) e do Estatuto do 
Bolseiro de Investigação (EBI). 

 

Aveiro, 04 de Janeiro de 2022 

 

O membro do painel de avaliação  

 
 
 

__________________________ 
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DECLARAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES 

 

 

 

Eu, Carmen Sofia da Rocha Freire, Investigadora Principal com habilitação ou Agregação em regime laboral 
do Departamento de Química, declaro não ter conflito de interesses com nenhuma das candidaturas 
apresentadas no âmbito do Concurso para Atribuição de Bolsas de Investigação para BI, aberto pela 
Universidade de Aveiro e o seu Laboratório Associado CICECO – Centro de Investigação em Materiais 
Cerâmicos e Compósitos, no âmbito do projeto Cell4Janus: Desenvolvimento de microrrobôs de celulose do 
tipo Janus com autopropulsão (PTDC/BII-BIO/1901/2021), ao abrigo do Regulamento de Bolsas de 
Investigação da FCT (RBI) e do Estatuto do Bolseiro de Investigação (EBI).  

 

Aveiro, 04 de Janeiro de 2022 

 

O membro do painel de avaliação  

 

__________________________ 
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DECLARAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES 

 

 

 

Eu, Armando Jorge Domingues Silvestre, Professor Catedrático do Departamento de Química, declaro não 
ter conflito de interesses com nenhuma das candidaturas apresentadas no âmbito do Concurso para 
Atribuição de Bolsas de Investigação para BI, aberto pela Universidade de Aveiro e o seu Laboratório 
Associado CICECO – Centro de Investigação em Materiais Cerâmicos e Compósitos, no âmbito do projeto 
Cell4Janus: Desenvolvimento de microrrobôs de celulose do tipo Janus com autopropulsão (PTDC/BII-
BIO/1901/2021), ao abrigo do Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT (RBI) e do Estatuto do 
Bolseiro de Investigação (EBI).  

 

Aveiro, 04 de Janeiro de 2022 

 

O membro do painel de avaliação  

 

__________________________ 
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