CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE PÓS DOUTORAMENTO
Ata da Reunião do Júri de Avaliação de Candidaturas
Ref. BPD-32 (19661/2019)
-----------Aos dois dias do mês de setembro de dois mil e dezanove, no Departamento de Física da
Universidade de Aveiro e pelas nove horas, reuniu o Júri para avaliação das candidaturas
apresentadas ao concurso para atribuição de uma bolsa de pós doutoramento no âmbito do Projeto
de I&D “Da fenomenologia do Higgs à Unificação das interações fundamentais”, HIGGS-PHENOUNI, referência PTDC/FIS-PAR/31000/2017 financiado por fundos nacionais (MCTES) e pela
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., na sua componente de Orçamento de Estado,
composto pelo Doutor António de Aguiar e Pestana de Morais, Investigador Júnior na Universidade
de Aveiro, pelo Professor Doutor Rui Alberto Serra Ribeiro dos Santos, Professor Adjunto do
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa e pelo Professor Doutor Roman Pasechnik, Professor
Associado na Universidade de Lund, Suécia. O anúncio público relativo à bolsa em análise, com
data de catorze de junho de dois mil e dezanove foi publicitado de acordo com as regras vigentes
na FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia.--------------------------------------------------------------Apresentaram-se a concurso seis candidatos.-----------------------------------------------------------------------Após a análise individual dos processos de candidatura, o júri procedeu à aplicação dos métodos
de seleção de acordo com o previsto no anúncio, avaliação curricular e apreciação de todos os
outros documentos submetidos (70%) e entrevista (30%), a qual de acordo com o previsto em
edital foi realizada aos candidatos com classificação superior a 16 valores na avaliação curricular.
Os resultados constam da Grelha de Avaliação que é parte integrante da presente ata (anexo I). --1.º Filipe Ferreira de Freitas------------------------------------------------------------------------------16,6 valores.
2.º Hamad Mohamadnejad--------------------------------------------------------------------------------- 15 valores.
3º. Haidar Sheikhahmadi ------------------------------------------------------------------------------------15 valores.
4º.

Mark

Roberts

-----------------------------------------------------------------------------------------------14

valores.
---------Foram excluídos provisoriamente do concurso os candidatos seguintes e pelas razões a
seguir elencadas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.º - Maxim Laletin………………………………………………………………………………………...…a)
2.º - Subhasish Behera …………………………………………………………………………….………a)
a) O candidato não apresenta o grau exigido em edital público de bolsa de pós doutoramento.------Nos termos do previsto pelo CPA e pelo nº 2 do art. 18º do Regulamento de Bolsas de Investigação
da FCT, I. P., o júri deliberou proceder à audiência prévia dos candidatos constantes desta lista, sob
a forma escrita através 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 o candidato classificado em primeiro lugar, Filipe Ferreira de Freitas,
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, dois de setembro de dois mil e dezanove.------------------------------------------------------------------Doutor António de Aguiar e Pestana de Morais ---------------------------------------------------------------------Professor Doutor Rui Alberto Serra Ribeiro dos Santos ----------------------------------------------------------Professor Doutor Roman Pasechnik ------------------------------------------------------------------------------------

