
  

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) júnior, em regime de dedicação exclusiva, para o 

exercício de atividades de investigação científica e transferência de conhecimentos, na área científica de biotecnologia para o 

desenvolvimento de biocompósitos produzidos a partir de subprodutos agroalimentares com alto teor em fibra, selecionados para a 

aplicação em soluções sustentáveis para calçado, a serem desenvolvidas no CBQF – Centro de Biotecnologia e Química Fina, integrado 

na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, no Porto, no âmbito do Projeto Integrado na Fileira do 

Calçado, designado por “BioShoes4All – Inovação e Capacitação da Fileira do Calçado para a Bioeconomia Sustentável”, enquadrado 

nos Avisos Convite nº 01/C12-i01/2021 e nº 02/C12-i01/2021”, financiado através do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR). 

 

Referência Interna: BioShoe4All_ Investigador doutorado junior_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. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
  

 
 

 
 
 

Data: 21 de Setembro de 2022 

 
 
 
 
 
 
1 A candidatura foi considerada não elegível por não cumprir com o disposto no item d) do ponto Formalização das candidaturas previsto no edital do 

presente concurso: A candidatura é acompanhada dos seguintes documentos: d) 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 

Não elegível1  

Candidato nr. 103 
Candidato nr. 102 
Candidato nr. 100 
Candidato nr. 97 

mailto:drh.recrutamento.porto@ucp.pt


 

ANNOUNCEMENT FOR THE OPENING OF AN INTERNATIONAL SELECTION TENDER 

PROCEDURE FOR THE HIRING OF A PHD 

             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 biotechnology for the development of biocomposites produced from agri-food by-products 

with a high fiber content, selected for application in sustainable solutions for footwear. 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 integrated project in the footwear row "BioShoes4All, Innovation and capacity 

building of the footwear industry for a sustainable bio-economy, framed in Notices nº 01/C12-i01/2021 e nº 02/C12-i01/2021, 

financed through the Program for Recovery and Resilience (PRR). 

 

Internal reference: BioShoe4All_ Investigador doutorado junior_2 

 

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: September 21 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 The application was considered ineligible for not complying with item d) of the point Application formalization of the present call: Applications shall 

include the following documents: d) If the PhD is issued by foreign higher education institutions, the candidate must submit the PhD Recognition 
Certificate or proof of the application for recognition in accordance with Portuguese law. 

RANKED LIST OF CANDIDATES  

Position Candidate 

Position 1 
Position 2 
Position 3 
Ineligible2 

Candidate nr. 103 
Candidate nr. 102 
Candidate nr. 100 
Candidate nr. 97  

mailto:drh.recrutamento.porto@ucp.pt

