
  

CONCURSO DE SELEÇÃO INTERNACIONAL PARA A CONTRATAÇÃO DE 

DOUTORADOS(AS) AO ABRIGO DO ARTIGO 23º DO DECRETO-LEI N.º 57/2016, DE 

29 DE AGOSTO 

 
 

 

 

LISTA ORDENADA DE CANDIDATOS  

 
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. 

REFERÊNCIA INTERNA: POCI-01-0145-FEDER-02997010/31/2018 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Data: 31-10-2018

 

                                                 
1 Não cumpriu com o disposto nos itens 5 e 11 do edital do presente Concurso: não instruiu a candidatura com cópia do 
comprovativo do pedido do registo / reconhecimento do grau estrangeiro nos termos da legislação portuguesa em 
matéria de registo / reconhecimento de graus estrangeiros, regulada pelo DL nº 341/2007 de 12 de outubro, Portaria nº 
227/2017 de 25 de julho e DL nº 283/83 de 21 de junho junto da entidade nacional competente para a sua emissão. 
 
 
2 Não cumpriu com o disposto nos itens 5 e 11 do edital do presente Concurso: não instruiu a candidatura com cópia do 
comprovativo do pedido do registo / reconhecimento do grau estrangeiro nos termos da legislação portuguesa em 
matéria de registo / reconhecimento de graus estrangeiros, regulada pelo DL nº 341/2007 de 12 de outubro, Portaria nº 
227/2017 de 25 de julho e DL nº 283/83 de 21 de junho junto da entidade nacional competente para a sua emissão. 
 
 
3 Não cumpriu com o disposto nos itens 5 e 11 do edital do presente Concurso: não instruiu a candidatura com cópia do 
comprovativo do pedido do registo / reconhecimento do grau estrangeiro nos termos da legislação portuguesa em 
matéria de registo / reconhecimento de graus estrangeiros, regulada pelo DL nº 341/2007 de 12 de outubro, Portaria nº 
227/2017 de 25 de julho e DL nº 283/83 de 21 de junho junto da entidade nacional competente para a sua emissão. 
 
 

Posição Nome 

1º Lugar Marta Salgueiro Alves 

2º Lugar Ana Maria da Silva Paulo 

3º Lugar Patrícia Maia Domingues 

4º Lugar Joana Manuel Silva Dias 

5º Lugar Ana Catarina Morouço Ferreira 

6º Lugar Bruno José Brandão Campos 

Não elegível 1 Amir Danesh 

Não elegível  2 Alberto Fernandes de Oliveira Junior 

Não elegível 3 Ashfaq Ahmad 


