
CONCURSO DE SELEÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE INVESTIGAÇÃO

                                                             

LISTA ORDENADA DOS CANDIDATOS 

Projeto: TEX4WOUNDS - -01-0247-FEDER-

047029), Financiado no âmbito do Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico, Projetos de I&DT em Co-

Promoção (Aviso 17/SI/2019), a ser desenvolvido pela empresa SOMANI em co-promoção com as entidades não empresariais do 

Sistema de I&I CITEVE e Centro de Biotecnologia e Química Fina (Laboratório Associado) da Escola Superior de Biotecnologia do Porto 

da Universidade Católica Portuguesa e com a empresa FOURMAG.

Referência Interna: TEX4WOUNDS BI _1

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: 12 de novembro de 2021

1 A candidatura foi considerada não elegível por não cumprir com os itens 4 e 5 Forma de apresentação e prazo das candidaturas
no Edital do presente concurso: Deverão ser submetidos os seguintes documentos: 4) Registo de reconhecimento dos graus académicos atribuídos por 
instituições de ensino superior estrangeiras e registo da conversão da respetiva classificação final para a escala de classificação portuguesa; e 5)
Comprovativo de inscrição em curso não conferente de grau académico Ou Declaração de compromisso de inscrição num curso não conferente de grau 
académico nos termos referido nos requisitos de admissão.

Posição Referência

Posição 1
Posição 2

Não elegível 1

Candidato nr. 27
Candidato nr. 29
Candidato nr. 26



SELECTION CONTEST FOR A RESEARCH SCHOLARSHIP

                                                             

ORDERED LIST OF CANDIDATES

Project: TEX4WOUNDS - Desenvo -01-0247-FEDER-

047029), Funded under the Incentive System for Research and Technological Development, R&DT Projects in Co-Promotion (Notice 

17/SI/2019), to be developed by the company SOMANI in co-promotion with non-business entities of the CITEVE R&I System and 

Center for Biotechnology and Fine Chemistry (Associated Laboratory) of the School of Biotechnology of Porto, Catholic University of 

Portugal and with the company FOURMAG.

Reference: TEX4WOUNDS BI _1

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 has been 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.

Date: November 12 2021

1 The application was considered ineligible for not complying with item 4 and 5 of the point "Form of presentation and deadline for applications" 
established  in the Announcement of this call: The following documents should be submitted: 4) Record of recognition of academic degrees awarded 
by foreign higher education institutions and record of the conversion of the respective final classification to the Portuguese classification scale; 5) Proof 
of enrollment in a course that does not lead to an academic degree or Declaration of commitment to enroll in a course that does not lead to an academic 
degree under the terms referred to in the admission requirements.

Position Reference

Position 1
Position 2

           Ineligible 1

Candidate nr. 27
Candidate nr. 29
Candidate nr. 26


