
  

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) júnior, em regime de dedicação exclusiva, 

para o exercício de atividades de investigação científica, na área científica de Ambiente e Recursos, 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 “GReAT - Biomassa granular de microalgas-bactérias para o tratamento de 

águas residuais de aquicultura”, 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 31-05-2021, tem como principal objectivo desenvolver uma biomassa granular constituída 

por microalgas e bactérias. Estes grânulos serão usados na inoculação de um reator destinado ao tratamento de águas 

residuais de aquicultura marinha. As microalgas serão isoladas de ambientes marinhos e as mais promissoras em lidar 

com águas residuais de aquacultura serão posteriormente usadas, em combinação com lamas ativadas, na produção de 

grânulos mistos. Após a biogranulação, será avaliada a capacidade destes agregados para tratar águas residuais de 

aquicultura marinha em reatores SBR. 

Referência Interna: POCI-01-0145-FEDER-029970 

 
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: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
Nota: A lista nominal de seriação dos candidatos 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: 19 de Janeiro de 2021 

Posição Candidato(a) 

1º Lugar  
2º Lugar  
3º Lugar 
4º Lugar 

 

Candidato nr. 95 
Candidato nr. 98 
Candidato nr. 103 
Candidato nr. 104 
 



 

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 Environment and Resources. 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 “GReAT -Biomassa granular de 

microalgas-bactérias para o tratamento de águas residuais de aquicultura”.This project is financed by the Operational 

Program for Competitiveness and Internationalization, in its FEDER component, and by the Portuguese Foundation for 

Science and Technology, in its State Budget component (OE). 

This project, which will run until May 31st, 2021, has as its main objective the development of algal-bacterial granular 

sludge that will be further used as biomass for the inoculation of a bioreactor system aiming at treating water from 

marine aquaculture systems. Different marine environments will be screened to isolate potential microalgae strains that 

can be further used in wastewater treatment systems. The selected microalgae strains will be combined with activated 

sludge to produce mixed microbial granules. After the biogranulation process, the feasibility of the aggregates to treat 

marine aquaculture wastewater in SBR systems will be evaluated. 

Internal reference: POCI-01-0145-FEDER-029970 

 

 

 

 

 

 
 
 

Note: The nominal list of candidates was sent by e-mail to the candidates submitted to the competition. For any further information 
regarding this list of candidates, please contact the Human Resources Department (drh.recrutamento@porto.ucp.pt) of the 
Portuguese Catholic University, Oporto Regional Center. 

 
 

 
 

Date: January 19 2021 

RANKED LIST OF CANDIDATES  

 

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

Position Candidate 

            1st Position   
            2nd Position 
            3rd Position 
            4rd Position 
             

Candidate nr 95 
Candidate nr 98 
Candidate nr 103 
Candidate nr 104 


