
 

 

CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE PÓS-DOUTORAMENTO 

 

Ata da Reunião do Júri de avaliação de Candidaturas 

 

 

 ------------ Ao vigésimo oitavo dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, na sala de reuniões do 

departamento de Física, da Universidade de Aveiro e pelas quinze horas, reuniu o Júri para avaliação das 

candidaturas apresentadas ao concurso para atribuição de bolsa de Pós-Doutoramento no âmbito do projeto 

em Copromoção I&D Empresas intitulado NEXTRA - Enabling the NEXT Generation of Smarter TRAnsformers 

(POCI-01-0247-FEDER-039906), financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) 

através do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (POCI), composto pelo Professores 

Carlos Manuel Silva, Florinda Costa e Luís Miguel Rino. O anúncio público relativo à bolsa em análise, com 

data de dez de janeiro de 2022 e referência NEXTRA/DSENS-01/2022/BIPD/CICECO, foi publicitado de acordo 

com as regras vigentes na FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia. ------------------------------------------------  

 ------------ Apresentaram-se a concurso dois candidatos.  -----------------------------------------------------------------------  

 ------------ Após a análise individual dos processos de candidatura, o júri procedeu à aplicação dos métodos de 

seleção por Avaliação Curricular, de acordo com o previsto no anúncio, cujos resultados constam da Grelha de 

Avaliação que é parte integrante da presente ata (anexo I), tendo sido ordenados provisoriamente os candidatos 

admitidos da seguinte forma: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.ºMaria João Portela de Sá Pereira…………………………………………………...……………………….…(15.1); 

2.º Wagd Ajeeb………………….……………………………………………………….……………………....….(10.9); 

 ------------ Nos termos do previsto pelo CPA e pelo nº 2 do art. 21º do Regulamento de Formação e Qualificação 

Avançada da FTC, o júri deliberou proceder à audiência prévia dos candidatos constantes desta lista, sob a 

forma de correio electrónico, 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 a candidata Maria João Portela de Sá Pereira apresenta o perfil requerido, o 

Júri decidiu seleccioná-la 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, 28 de janeiro de 2022 

 

 

 

 



 

 

 

 

(assinatura) 

______________________________________ 

(Prof. Associado Carlos Manuel Silva)  

 

 

 

 

 

(assinatura) 

______________________________________ 

(Prof. Associada com Agregação Florinda Mendes da Costa)  

 

 

 

 

 

 

(assinatura) 

______________________________________ 

(Prof. Auxiliar Luís Miguel Rino) 

 

 



Habilitações académicas 
60 %    Experiência relevante no 

âmbito do perfil indicado  
30 %

Formação complementar 
relevante no âmbito do perfil 

indicado 10 %

1 Maria João Portela de Sá Pereira 16 15 14 15.1

Candidato com experiência no desenvolvimento de 
sensores térmicos assim como no desenvolvimento e 

caracterização física de materiais.

2 Wagd Ajeeb 13 10 10 10.9 Candidato com experiência na simulação numérica de 
propriedades termi/mecânicas.

_________________________________________
Prof. Doutor Carlos Manuel Silva

 

     _________________________________________

                     Prof. Doutora Florinda Mendes da Costa

_________________________________________

Prof. Doutor Luís Miguel  Rino

 

      
           

GRELHA DE AVALIAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE UMA BOLSA DE  INVESTIGAÇÃO BIM - NEXTRA/DSENS-01/2020
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