
Ata 02/2021 

 

Aos catorze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, pelas dez horas, reuniu, online 

através do link Zoom https://videoconf-colibri.zoom.us/j/83438488334, o painel de avaliação 

dos candidatos ao concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação para 

Doutoramento (BID), na área de Ciências Alimentares/Ciências Químicas/Ciências 

Biológicas, ao abrigo do Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT (RBI) e do Estatuto 

do Bolseiro de Investigação (EBI), constituído pelo Coordenador do Painel, Doutor Vítor 

João Pereira Domingues Martinho, Professor Coordenador com Agregação, Escola 

Superior Agrária, Instituto Politécnico de Viseu, e pelos Vogais efetivos, Doutor Luís 

Alberto Esteves Batista de Carvalho, Professor Associado, Departamento de Química, 

Universidade de Coimbra e Doutora Ofélia Maria Serralha dos Anjos, Professor 

Coordenador, Escola Superior Agrária, Instituto Politécnico de Castelo Branco.---------------- 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos:---------------------------------------------------------- 

1. Aplicação dos requisitos de admissibilidade e elaboração da listagem de candidatos 

admitidos e excluídos………………………………………………………………………………………………………… 

 2. Aplicação dos critérios de avaliação e bonificação e elaboração da listagem seriada com 

os candidatos admitidos.......................................................................................................... 

3. Leitura e aprovação da ata……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Relativamente ao primeiro ponto da ordem de trabalhos foram aplicados os requisitos de 

admissibilidade à bolsa de investigação, tendo-se obtido a seguinte listagem de 

candidatos admitidos e excluídos:--------------------------------------------------------------------------- 

- Candidatos admitidos:……………………………………………………………………………………………… 

João Nuno Marques……………………………………………………………………………………………………………. 

Sara Cristina da Silva Fernandes…………………………………………………………………………………………. 

- Candidatos excluídos:……………………………………………………………………………………………… 

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/83438488334


Amir Hosseinvand (faltam diversos documentos)……………………………………………………………….. 

Anatoly Shikhov (faltam diversos documentos)…………………………………………………………………… 

Davide Gaião (formação académica não adequada)…………………………….……………………………… 

Fatemeh Dadmarzi (falta reconhecimento da formação académica)………….………………………. 

Gemechu Ordofa  Jara (falta reconhecimento da formação académica).…………………………… 

Joana Neto (formação académica não adequada)……………..……………………………………………… 

Raquel Dias (formação académica não adequada)…………………………………………………………….. 

Renatta Souza (falta reconhecimento da formação académica)………………………………………… 

Reza Vaseghi (falta reconhecimento da formação académica)…..…………………………………….. 

Sónia Mesquita (formação académica não adequada)………………………………………………………, 

Zana Balikci (falta reconhecimento da formação académica)…………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

No segundo ponto, relativo à aplicação dos critérios de avaliação e bonificação e 

elaboração da listagem seriada com os candidatos admitidos, o painel de avaliação decidiu 

por unanimidade deixar este assunto para a próxima reunião……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

No terceiro ponto da ordem de trabalhos a ata da reunião foi lida, aprovada por 

unanimidade e assinada pelos membros do painel presentes ……………………………………………. 
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