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CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE Investigação de Pós-Doutoramento (BIPD) 

Ata da Reunião do Júri de avaliação de Candidaturas 

 

 -------------- Aos doze dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, pelas dezoito horas e trinta minutos, 

reuniu, por Videoconferência, o Júri para avaliação das candidaturas apresentadas ao concurso para 

atribuição de bolsa de Investigação de Pós-Doutoramento (BIPD) no âmbito do projeto de investigação 

“SimIA - Sistema Inteligente Multifuncional de Iluminação e Acústica para promoção de saúde e bem-estar 

no trabalho” (POCI-01-0247-FEDER-047145) do Laboratório Associado CICECO – Instituto de Materiais de 

Aveiro, composto por Prof. Doutor Artur Jorge de Faria Ferreira enquanto Presidente, Professora Doutora 

Ana Margarida Madeira Viegas de Barros Timmons e Doutor Nuno Vasco da Costa Gama Batista de Melo 

enquanto vogais efetivos. O anúncio público relativo à bolsa em análise, com data de 28 de março de 2022, 

foi publicitado de acordo com as regras vigentes na Universidade de Aveiro (no site da UA e da EuroAxess).  

 ------------ Apresentaram-se a concurso três candidatos: Alireza Hajipour, Mojtaba Armandei, e Sandra 

Pereira Magina. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -  

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

os três candidatos: Alireza Hajipour, por não ter entregado a documentação que comprove ser titular do 

grau de doutor, Mojtaba Armandei por não ser titular de doutoramento na área científica mencionada no 

ponto 1 do edital, e Sandra Pereira Magina por não ser elegível de acordo com a alínea b) do ponto 4 do 

Edital ----  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ 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, 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 os candidatos que se apresentaram a este concurso não possuem os 

requisitos mínimos de admissão, dá-se por encerrado este processo de seleção. 

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

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

 

Aveiro, 12 de abril de 2022 

 

 

   

Prof. Doutor Artur Jorge Faria Ferreira 

 

Prof.ª Doutora Ana Barros Timmons Doutor Nuno Vasco Costa Gama Batista 

Melo 
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