
CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE DUAS BOLSAS DE PÓS-DOUTORAMENTO

Ata da Segunda Reunião do Júri de avaliação de Candidaturas

------------Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e vinte, dada a lista de seriação dos candidatos

da primeira reunião se ter convertido em definitiva, por ausência de qualquer reclamação no período de dez

dias  úteis  de  audiência  prévia  dos  candidatos  à  seriação  da  primeira  fase,  e  dos  quatro  candidatos

ordenados em primeiro lugar na primeira fase terem confirmado a sua disponibilidade para a entrevista via

Skype, reuniu pelas catorze horas o Júri, composto por Delfim Fernando Marado Torres, Alexander Plakhov

e Carlos Alberto Ruivo Herdeiro, para a entrevista individual das referidas candidaturas, para atribuição de

duas  bolsas  de  pós-doutoramento  no  âmbito  da  unidade  de  investigação  Centro  de  Investigação  e

Desenvolvimento em Matemática e Aplicações (CIDMA), ref. UIDP/04106/2020. --------------------------------------

------------Apresentaram-se a entrevista individual os quatro candidatos, entrevistados via Skype pela ordem

de seriação da primeira fase e conforme se segue--------------------------------------------------------–-------------------:

1.º Pedro Vieira Pinto da Cunha (99,5 pontos na primeira fase), entrevistado das 14h00 às 14h25…………;

2.º Ivan Beschastnyi (84,4 pontos na primeira fase), entrevistado das 14h30 às 14h55.…………………...…;

3.º João Luís de Figueiredo Rosa (79,6 pontos na primeira fase), entrevistado das 15h00 às 15h25…………;

4.º Helena Daniela Ferreira Gonçalves (77,0 pontos na primeira fase), entrevistado das 15h30 às 15h55….

------------Posteriormente, o júri procedeu à análise das entrevistas individuais, tendo procedido à aplicação

do disposto nos métodos de seleção,  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

ordenação provisória dos candidatos admitidos a concurso:------------------------------------------------------------------

1.º - Pedro Vieira Pinto da Cunha………………………………………………………………………….…….(99,0);

2.º - Ivan Beschastnyi……………………………………………………………………………………………..(89,3);

3.º - João Luís de Figueiredo Rosa……………………………………………………………………………...(86,8);

4.º - Helena Daniela Ferreira Gonçalves ………………………………………….………………………….. (84,9).

------------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  os  candidatos  Pedro  Vieira  Pinto  da  Cunha  e  Ivan  Beschastnyi

apresentam o perfil requerido, o Júri decidiu selecioná-los e propor a sua contratação para o tipo de bolsa a

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

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

Aveiro, vinte e seis de junho de dois mil e vinte,

 

(Dr. Delfim Fernando Marado Torres)

(Dr. Alexander Plakhov)

(Dr. Carlos Alberto Ruivo Herdeiro)
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