
  

CONCURSO DE SELEÇÃO INTERNACIONAL PARA A CONTRATAÇÃO DE 

DOUTORADO(A) AO ABRIGO DO ARTIGO 23º DO DECRETO-LEI N.º 57/2016, DE 29 

DE AGOSTO 

English version below 

 

 

LISTA ORDENADA DOS CANDIDATOS  
 
Projeto: Seleção internacional para um lugar de investigador(a) doutorado(a), em regime de dedicação exclusiva, para o 

exercício de atividades de investigação científica, na área científica de Ciências Naturais, a serem desenvolvidas no CBQF 

– Centro de Biotecnologia e Química Fina, integrado na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica 

Portuguesa no Porto, para o projeto ''MOPPWATER-Novos sistemas sensores para monitorização de poluentes 

persistentes em águas de recreio”, 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. 

Este projecto, a decorrer até 30-06-2021, tem como principal objectivo o desenvolvimento de metodologias de análise 

em fluxo com vista à sua aplicação na monitorização de zonas balneares. O objectivo é optimizar determinações de iões 

metálicos e contaminantes orgânicos incluindo a utilização de sistemas de clean-up da amostra e de preconcentração. 

Adicionalmente, o projecto prevê a criação de um ambiente propício à orientação de estudantes no seu envolvimento 

na investigação associada ao desenvolvimento de metodologias de análise em fluxo. 

 

Referência Interna: POCI-01-0145-FEDER-031522 

 
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: 15 de Outubro de 2020 

Posição Candidato(a) 

1º Lugar  
2º Lugar  
3º Lugar 
4º Lugar 
5º Lugar 
6º Lugar 
7º Lugar 

 

Candidato nr. 88 
Candidato nr. 85 
Candidato nr. 67 
Candidato nr. 82 
Candidato nr. 76 
Candidato nr. 80 
Candidato nr. 87 
 



 

ANNOUNCEMENT FOR THE OPENING OF AN INTERNATIONAL SELECTION TENDER 
PROCEDURE FOR DOCTORATE HIRING 

Portuguese version above 

 

 

 

 

Project: International selection tender for one vacancy of doctorate junior researcher to perform duties of scientific 

research, on an exclusivity basis, in the scientific field of Natural Sciences. The research activities are to be carried out at 

CBQF – Centro de Biotecnologia e Química Fina, integrated at Escola Superior de Biotecnologia of the Universidade 

Católica Portuguesa, in Oporto, within the framework of the project “MOPPWATER - Novos sistemas sensores para 

monitorização de poluentes persistentes em águas de recreio". This project is financed by the Operational Program for 

Competitiveness and Internationalization, in its FEDER component, and by the Foundation for Science and Technology, 

in its State Budget component (OE). 

This project, which will run until June 30th, 2021, has as its main objective the development of flow analysis 

methodologies, looking to apply them to the monitorisation of bathing areas. The goal is to devise automatic and 

miniaturized methods for monitoring metallic ions and organic contaminants, involving clean-up and pre-concentration 

methods. Additionally, the project aims at creating the conditions for the supervision of students during the development 

of flow methodologies. 

 

Internal reference: POCI-01-0145-FEDER-031522  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Date: October 15 2020 

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 Candidate 

            1st Position   
            2nd Position 
            3rd Position 
            4rd Position 
            5th Position 
            6th Position 
            7th Position 

Candidate nr. 88 
Candidate nr. 85 
Candidate nr. 67 
Candidate nr. 82 
Candidate nr. 76 
Candidate nr. 80 
Candidate nr. 87 


