CONCURSO DE SELEÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE INVESTIGAÇÃO
English version below

LISTA ORDENADA DOS CANDIDATOS
Projeto: “BIOma - Soluções integradas de BIOeconomia para a Mobilização da cadeia Agroalimentar”, (POCI-01-0247-FEDER-046112),
co-financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do Programa Operacional Competitividade e
Internacionalização (POCI).
Referência Interna: Bioma BIPD _2

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.
Posição
Posição 1
Posição 2
Posição 3
Não Elegível1
Não Elegível2
Não Elegível3
Não Elegível4
Não Elegível5
Não Elegível6

Referência
Candidato nº 331
Candidato nº 337
Candidato nº 329
Candidato nº 315
Candidato nº 324
Candidato nº 325
Candidato nº 332
Candidato nº 320
Candidato nº 339

Data: 14 de janeiro de 2022

1

A candidatura foi considerada não elegível por não cumprir com o item 4 do ponto “Prazo de candidatura e forma de
apresentação das candidaturas” previsto no edital do presente concurso. Deverão ser submetidos os seguintes
documentos: 4. Registo de reconhecimento do Doutoramento atribuído por instituições de ensino superior estrangeiras.
2
A candidatura foi considerada não elegível por não cumprir com o item 4 do ponto “Prazo de candidatura e forma de
apresentação das candidaturas” previsto no edital do presente concurso. Deverão ser submetidos os seguintes
documentos: 4. Registo de reconhecimento do Doutoramento atribuído por instituições de ensino superior estrangeiras.
3
A candidatura foi considerada não elegível por não cumprir com o item 4 do ponto “Prazo de candidatura e forma de
apresentação das candidaturas” previsto no edital do presente concurso. Deverão ser submetidos os seguintes
documentos: 4. Registo de reconhecimento do Doutoramento atribuído por instituições de ensino superior estrangeiras.
4
A candidatura foi considerada não elegível por não cumprir com o item 4 do ponto “Prazo de candidatura e forma de
apresentação das candidaturas” previsto no edital do presente concurso. Deverão ser submetidos os seguintes
documentos: 4. Registo de reconhecimento do Doutoramento atribuído por instituições de ensino superior estrangeiras.
5
A candidatura foi considerada não elegível por não cumprir com um dos requisitos de admissão: a) O grau de doutor
tenha sido obtido nos três anos anteriores à data de início da bolsa; enão cumprir igualmente com o item 4 do ponto
“Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas” previsto no edital do presente concurso. Deverão ser
submetidos os seguintes documentos: 4. Registo de reconhecimento do Doutoramento atribuído por instituições de
ensino superior estrangeiras.
6
A candidatura foi considerada não elegível por não cumprir com o item 3 do ponto “Prazo de candidatura e forma de
apresentação das candidaturas” previsto no edital do presente concurso. Deverão ser submetidos os seguintes
documentos: 3. Cópia do certificado de habilitações conferentes de grau académico de Doutoramento nos termos
solicitados no edital.

Tender for the attribution of a Research Grant
Portuguese version above

RANKED LIST OF CANDIDATES
Project: “BIOMA - Integrated BIOeconomy solutions for the Mobilization of the Agrifood Chain” (POCI-01-0247-FEDER-046112), cofinanced by European Regional Development Fund (FEDER), through the Competitiveness and Internationalization Operational
Program (POCI).
Internal reference: Bioma BIPD _2

Note: Considering the Data Protection Policy Guidelines in this Candidate Sorting List the identification of the candidate
is done by submitting a reference. The nominal candidate sorting and seriation list was sent by e-mail to the candidates
submitted for the competition. For any further information regarding this candidates' ranking list, please contact the
Directorate of Human Resources (drh.recrutamento@porto.ucp.pt) of Universidade Católica Portuguesa, Centro Regional
do Porto.
Position
Position 1
Position 2
Position 3
Ineligible7
Ineligible8
Ineligible9
Ineligible10
Ineligible11
Ineligible12

Reference
Candidate nr 331
Candidate nr 337
Candidate nr 329
Candidate nr 315
Candidate nr 324
Candidate nr 325
Candidate nr 332
Candidate nr 320
Candidate nr 339

Date: January 14 2022

7

The application was considered ineligible for not complying with item 4 of the item "Application deadline and form of
submission of applications" established in the announcement of this call. The following documents must be submitted:
4. PhD recognition register awarded by foreign higher education institutions.
8
The application was considered ineligible for not complying with item 4 of the item "Application deadline and form of
submission of applications" established in the announcement of this call. The following documents must be submitted:
4. PhD recognition register awarded by foreign higher education institutions.
9
The application was considered ineligible for not complying with item 4 of the item "Application deadline and form of
submission of applications" established in the announcement of this call. The following documents must be submitted:
4. PhD recognition register awarded by foreign higher education institutions.
10
The application was considered ineligible for not complying with item 4 of the item "Application deadline and form of
submission of applications" established in the announcement of this call. The following documents must be submitted:
4. PhD recognition register awarded by foreign higher education institutions.
11
The application was considered ineligible for not complying with one of the admission requirements: a) The doctor's
degree was obtained in the three years preceding the date of the start of the scholarship; and also do not comply with
item 4 of the item "Application deadline and form of submission of applications" established in the announcement of this
call. The following documents must be submitted: 4. PhD recognition register awarded by foreign higher education
institutions.
12
The application was considered ineligible for not complying with item 3 of the item "Application deadline and form of
submission of applications" established in the announcement of this call. The following documents must be submitted:
3. Copy of the certificate of qualifications conferring an academic degree of Doctorate in the terms requested in the
notice.

