
 

CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE INVESTIGAÇÃO (BI)  

no âmbito do Projeto Copromoção GCORK – “Desenvolvimento de rolhas de cortiça aglomerada 

com colas e tratamentos de superfície Bio, produzidas por processos mais verdes e sustentáveis” 

 

Ata da Reunião do Júri de Avaliação de Candidaturas 

 

 ------------ Aos catorze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, pelas dezanove horas, no 

Departamento de Química da Universidade de Aveiro, reuniu o Júri para avaliação das candidaturas 

apresentadas ao concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação (BI) no âmbito do Projeto 

Copromoção GCORK – “Desenvolvimento de rolhas de cortiça aglomerada com colas e tratamentos de 

superfície Bio, produzidas por processos mais verdes e sustentáveis”, POCI-01-0247-FEDER-070302, do 

CICECO-Instituto de Materiais de Aveiro, composto pelos Doutores: Maria Inês Purcell de Portugal Branco 

(Presidente do Júri), Carlos Manuel Santos da Silva e José Pedro Salgado Aniceto. O anúncio público 

relativo à bolsa em análise, com a data de 24 de novembro de 2022, foi publicitado de acordo com as regras 

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

 ------------ Apresentou-se a concurso um candidato: ELVIRA DE JESUS PIRES BOIALVO.  ------------------------  

 ------------ Após a análise dos processos de candidatura, o júri deliberou excluir provisoriamente do concurso 

o candidato ELVIRA DE JESUS PIRES BOIALVO por não ser titular do grau de mestre em Engenharia 

Química, em Biotecnologia ou em áreas afins. A candidata é titular de uma Licenciatura pré-Bolonha em 

Bioquímica.   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 

Aveiro, 14 de dezembro de 2022 

 

 

 

 

Professora Doutora Maria Inês Portugal Branco (presidente),   

 



 

 

 

 

 

 

Professor Doutor Carlos Manuel Silva  

 

 

 

 

 

 

Doutor José Pedro Salgado Aniceto 
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