
  

CONCURSO DE SELEÇÃO INTERNACIONAL PARA A CONTRATAÇÃO DE 

DOUTORADO(A) AO ABRIGO 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 

“STARGATE - sensors and data training towards high-performance agrifood systems".  

Este projeto, que decorre até ao dia 31 de dezembro de 2023, tem como principal objetivo aumentar a capacidade do CBQF para 

responder aos desafios que os sistemas agroalimentares europeus enfrentam (alterações climáticas, não conformidades ambientais e 

aumento da produtividade para alimentar a população em crescimento). Este objetivo será alcançado aumentando o conhecimento 

em sensores e tecnologias de fenotipagem com a perspectiva de desenvolver modelos preditivos relativos a culturas mais resilientes, 

robustas às alterações climáticas e integradas numa agricultura circular. Essas tecnologias têm o potencial de trazer benefícios para a 

sociedade, no que se refere ao aumento da produção, eficiência, qualidade e sustentabilidade. 

 

Referência Interna: H2020-Twinning-STARGATE 

 
Nota: Considerando as Diretrizes da Política de Proteção de Dados nesta Lista de Ordenação dos Candidatos a identificação do 
candidato é realizada através da apresentação de uma referência. A lista nominal de ordenação de candidatos e seriação foi enviada 
por e-mail aos candidatos apresentados a concurso. Qualquer esclarecimento adicional a respeito desta lista de ordenação dos 
candidatos, por favor contactar a Direção de Recursos Humanos (drh.recrutamento@porto.ucp.pt) da Universidade Católica 
Portuguesa, Centro Regional do Porto. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 

Data: 01 de Março de 2021 

                                                 
1A candidata comunicou a desistência da candidatura quando convocada a entrevista. 
2A candidatura foi considerada não elegível por não cumprir com o item c) do ponto 11 do Edital do presente concurso – Formalização da candidatura: 
Se o Doutoramento foi atribuído por instituições de ensino superior estrangeiras, o candidato deverá submeter o Certificado de Reconhecimento do 
Doutoramento ou comprovativo do pedido de reconhecimento de acordo com o disposto na legislação Portuguesa. 

Posição Candidato(a) 

Posição 1 
Posição 2 

Posição 3 1 
Não elegível 2 

 
 

Candidato nr. 78 
Candidato nr. 87 
Candidato nr. 92 
Candidato nr. 91 
 

  



 

ANNOUNCEMENT FOR THE OPENING OF AN INTERNATIONAL SELECTION TENDER 

PROCEDURE FOR DOCTORATE HIRING PURSUANT TO DECREE-LAW NO. 57/ 2016 

OF 29 AUGUST 

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 Porto, within 

the framework of the project “STARGATE - sensors and data training towards high-performance agrifood systems". This project is 

funded by the Horizon 2020 Programme. 

This project, which will run until the 31st of December 2023, has as its main objective to enhance the ability of CBQF to respond to the 

challenges that the European agri-food systems face (climate changes, noncompliant environmental and increased productivity to feed 

the increasing population). This will be achieved by increasing its knowledge on high-tech sensors and phenotyping technologies with 

the perspective to develop predictive models relating to more resilient crops, robust to climate change and integrated in a circular 

agriculture. These technologies have the potential to ultimately lead to benefits for the society, regarding increased production, 

efficiency, quality and sustainability. 

 

Internal reference: H2020-Twinning-STARGATE 

 

Note: Considering the Data Protection Policy Guidelines in this Candidate Sorting List, the identification of the candidate is made 

through the presentation of a reference. The nominal list of candidate Sorting List was sent by email to the candidates submitted to 

the competition. Any further clarification regarding this list of candidates, please contact the Human Resources Department 

(drh.recrutamento@porto.ucp.pt) of Universidade Católica Portuguesa, Centro Regional do Porto. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Date: March 01 2021 

                                                 
3The candidate communicated her withdrawal from the application when called for the interview. 
4The application was considered ineligible for not complying with item c) of point 11 of the Announcement of the present competition - Application 
formalization: If the Doctoral Degree is issued by foreign higher education institutions, the candidate must submit the Doctoral Degree Recognition 
Certificate or proof of the application for recognition in accordance with Portuguese law. 

RANKED LIST OF CANDIDATES  

Position Candidate 

1st position 
2nd Position 

3rd  Position 3 
Ineligible 4 

 

Candidate nr. 78 
Candidate nr. 87 
Candidate nr. 92 
Candidate nr. 91 
 


