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Projeto: PHYTOENERGY - Análise do potencial de valorização energético de biomassa resultante de aplicações de 
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Nota: Considerando as Diretrizes da Politica de Proteção de Dados nesta Lista de Ordenação dos Candidatos a 
identificação do candidato é realizada através da apresentação de uma referência. As referências foram enviadas 
previamente por email aos candidatos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Data: 12 de novembro de 2019 

                                                 
1O candidato não cumpriu com o disposto no edital de anúncio: Não instruiu a candidatura com o certificado de Doutoramento. 
2 O candidato não cumpriu com o disposto no edital de anúncio: Não instruiu a candidatura com o certificado de registo/reconhecimento de grau 
estrangeiro. 
3 O candidato não cumpriu com o disposto no edital de anúncio: Não instruiu a candidatura com o certificado de registo/reconhecimento de grau 
estrangeiro. 

Posição Referência 

1º Lugar  Candidatura nº 263 

Não elegível 1 Candidatura nº 257 

Não elegível 2 Candidatura nº 255 

Não elegível 3 Candidatura nº 261 
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Project: PHYTOENERGY - Análise do potencial de valorização energético de biomassa resultante de aplicações de 

fitorremediação de solos contaminados, projeto financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Programa Operacional 

Competitividade e Internacionalização, na sua componente FEDER e pelo orçamento da Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia, I.P. (FCT, IP) na sua componente OE. 

 

Internal reference: POCI-01-0145-FEDER-028761  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Date: November 12th 2019 

                                                 
4The candidate did not apply according with the opening announcement: the candidate did not submit de PhD certificate. 
5The candidate did not comply in accordance with the opening announcement: the candidate didn’t send the document certifying the 
registration/recognition of the foreign degree or a copy of the request of the document certifying the registration/recognition of the foreign degree 
according to the provisions of the Portuguese legislation on registration/recognition of foreign degrees. 
6The candidate did not comply in accordance with the opening announcement: the candidate didn’t send the document certifying the 
registration/recognition of the foreign degree or a copy of the request of the document certifying the registration/recognition of the foreign degree 
according to the provisions of the Portuguese legislation on registration/recognition of foreign degrees. 

RANKED LIST OF CANDIDATES  

 

Note: Regarding the guidelines of Privacy Police, in this list of results, the candidate was identify by reference. The 

references were send to the candidates previously.    

 

Position Reference 

1st Position   Candidate no. 263 

Inelegible 4 Candidate no. 257 

Inelegible 5 Candidate no. 255 

Inelegible 6 Candidate no. 261 


