CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE INVESTIGAÇÃO
Ata da Reunião do Júri de avaliação de Candidaturas

------------ Aos vinte e sete dias do mês de Setembro de dois mil e vinte e um, no Departamento de Química,
da Universidade de Aveiro e pelas onze horas, reuniu o Júri para avaliação das candidaturas apresentadas
ao concurso para atribuição de bolsa de BI(M) no âmbito do projeto de investigação Europeu GRETE
Green chemicals and technologies for the wood to textile value chain, composto pela Doutora Carla Vilela,
Professor Armando Silvestre e Doutora Carmen Freire. O anúncio público relativo à bolsa em análise, com
data de seis de setembro de dois mil e vinte e um, foi publicitado de acordo com as regras vigentes na
Universidade de Aveiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Apresentaram-se a concurso sete candidatos. ------------------------------------------------------------------------------- Após a análise dos processos de candidatura, o júri deliberou excluir provisoriamente do concurso
o candidato seguinte e pela razão a seguir elencada: -----------------------------------------------------------------------1.º - Athira Swaminathan

por não possuir Mestrado na área exigida;

------------ Posteriormente, procedeu à análise individual dos processos de candidatura dos restantes
Candidatos, tendo procedido à aplicação dos métodos de seleção de 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), resultando na seguinte ordenação provisória dos candidatos admitidos a concurso: --------------1.º - Carlos Arce Gutiérrez

..

2.º - Jalal Ranjbar
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5.º - Muhammad Ishaq
6.º - Rahul Kadam

5,0

.
.

2,7
.
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.
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------------ 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 Carlos Arce Gutiérrez 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, 27 de Setembro de 2021

Doutora Carla Vilela

Professor Doutor Armando Silvestre

Doutora Carmen Freire

Anexo I
Tabela com pontuações segundo os critérios indicados no anúncio
Candidato

Avaliação
curricular (70%)

Experiência laboratorial
relevante (30%)

Total

Ahsan Wali

3

2

2.7

Carlos Gutierrez

5

5

5.0

Ines Belhaj

3

3

3.0

Jalal Ranjbar

4

4

4.0

Muhammad Ishaq

3

2

2.7

Rahul Kadam

3

2

2.7

CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE INVESTIGAÇÃO
Ata da 2ª Reunião do Júri de avaliação de Candidaturas

------------ Aos vinte e seis dias do mês de Outubro de dois mil e vinte e um, no Departamento de Química,
da Universidade de Aveiro e pelas nove horas, reuniu pela segunda vez o Júri para avaliação das
candidaturas apresentadas ao concurso para atribuição de bolsa de BI(M) no âmbito do projeto de
investigação Europeu GRETE – Green chemicals and technologies for the wood to textile value chain,
composto pela Doutora Carla Vilela, Professor Armando Silvestre e Doutora Carmen Freire. O anúncio
público relativo à bolsa em análise, com data de seis de setembro de dois mil e vinte e um, foi publicitado de
acordo com as regras vigentes na Universidade de Aveiro. ---------------------------------------------------------------------------- Na primeira reunião datada de vinte e sete dias do mês de Setembro de dois mil e vinte e um, o
júri determinou selecionar o candidato Carlos Arce Gutiérrez e propor a sua contratação para o tipo de bolsa
a que se candidatou. Após notificação do candidato, e no final do prazo fixado de 10 dias úteis, o mesmo
renunciou da bolsa, alegando ter recebido uma oferta de trabalho no seu país de origem (Espanha). ---------------------- Após a análise dos processos de candidatura dos restantes candidatos admitidos, o júri deliberou
não avançar com a contratação de nenhum dos candidatos admitidos a concurso pelas razões a seguir
elencadas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(a) Jalal Ranjbar: o candidato do Irão não se pronunciou relativamente às tentativas de contacto enviadas
por email;
(b) Ines Belhaj: a candidata foi selecionada para uma bolsa de investigação no âmbito de outro projeto;
(c) Ahsan Wali, Muhammad Ishaq, e Rahul Kadam: os três candidatos possuem uma pontuação muito
baixa, pelo que não apresentam o perfil mais adequado ao tipo de bolsa a que se candidataram.
------------ Concluída a reunião, elaborou-se esta ata que, depois de lida, foi assinada pelos três membros do
Júri. ------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aveiro, 26 de Outubro de 2021
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