CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE INVESTIGAÇÃO PÓS-DOUTORAL (BIPD)
Ata da Primeira Reunião do Júri de Avaliação de Candidaturas

------------Aos onze dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, no Departamento de Matemática da
Universidade de Aveiro e pelas doze horas, reuniu o Júri para avaliação das candidaturas apresentadas ao
concurso para atribuição de bolsa de investigação pós-doutoral (BIPD) no âmbito do Grupo de Sistemas e
Controlo do Centro de Investigação e Desenvolvimento em Matemática e Aplicações (CIDMA), referência
UIDP/04106/2020, Edital SC-01/2022/BIPD/CIDMA, composto pelo Doutor Delfim Fernando Marado Torres,
presidente do júri, pelas Doutoras Natália da Costa Martins e Cristiana João Soares da Silva, vogais
efetivos, e pelo Doutor Ricardo Miguel Moreira de Almeida, vogal suplente. O anúncio público relativo à
bolsa em análise, com data de vinte e um de março de dois mil e vinte e dois, foi publicitado de acordo com
as regras vigentes na Universidade de Aveiro.-----------------------------------------------------------------------------------------------Apresentou-se a concurso um candidato. ----------------------------------------------------------------------------------------O presidente do júri declarou conflito de interesses com a candidatura recebida, razão pela qual
não participa na análise da candidatura e na avaliação curricular (e entrevista), papéis esses que serão
desempenhados pelo Doutor Ricardo Miguel Moreira de Almeida, primeiro vogal suplente. Para todos os
efeitos, o júri é então constituído pelos Doutores Natália Martins, Cristiana Silva e Ricardo Almeida. O
presidente saiu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Após a análise do processo de candidatura, o júri deliberou aceitar provisoriamente ao concurso o
candidato, dado que os requisitos de admissão e elegibilidade constantes estão satisfeitos e a candidatura
foi formalizada como exigido no edital. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Posteriormente, 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 a esta ata), resultando na seguinte classificação provisória de Avaliação Curricular dos
candidatos admitidos a concurso:----------------------------------------------------------------------------------------------------1.º - Hanaa Zitane………………………………………………………………..……………………..(17,50 pontos).
------------O júri deliberou ainda que se prosseguirá com o envio da convocatória para a entrevista ao
candidato, após a qual se realizará nova reunião e ata. O presidente entrou. ----------------------------------------------------Concluída a reunião, elaborou-se esta ata que, depois de lida, foi assinada pelo presidente e pelos
três membros do Júri.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aveiro, 11 de abril de 2022

Doutor Delfim Fernando Marado Torres, presidente
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