
  

 

CONCURSO DE SELEÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE 

 DUAS BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO 

 

 

 

LISTA DE ORDENAÇÃO  PROVISÓRIA DOS CANDIDATOS  
 
BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO (DOUTORAMENTO) 

REFERÊNCIA INTERNA: ESB/Bolsa Doutoramento/FCT/Alimentar  

 
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: 
 

                                                           
1Candidato não elegível por não cumprir com o requisito de admissão previsto no edital do presente concurso: falta de 
documentação exigida no ponto 4.2 (Elementos do bilhete de identidade/cartão de cidadão/passaporte; 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, ou, em alternativa, declaração de honra do candidato em como obteve o 
reconhecimento do grau estrangeiro equivalente ao de licenciado ou mestre até ao final do prazo de candidatura); 
2Candidato não elegível não elegível por não cumprir com o requisito de admissão previsto no edital do presente concurso: falta de 
documentação exigida no ponto 4.2 (Curriculum vitae do candidato); 
3Candidato não elegível não elegível por não cumprir com o requisito de admissão previsto no edital do presente concurso: falta de 
documentação exigida no ponto 4.2 (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, ou, em alternativa, 
declaração de honra do candidato em como obteve o reconhecimento do grau estrangeiro equivalente ao de licenciado ou mestre 
até ao final do prazo de candidatura); 
4Candidato não elegível não elegível por não cumprir com o requisito de admissão previsto no edital do presente concurso: falta de 
documentação exigida no ponto 4.2 (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, ou, em alternativa, 
declaração de honra do candidato em como obteve o reconhecimento do grau estrangeiro equivalente ao de licenciado ou mestre 
até ao final do prazo de candidatura); 
5Candidato não elegível não elegível por não cumprir com o requisito de admissão previsto no edital do presente concurso: falta de 
documentação exigida no ponto 4.2 (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, ou, em alternativa, 
declaração de honra do candidato em como obteve o reconhecimento do grau estrangeiro equivalente ao de licenciado ou mestre 
até ao final do prazo de candidatura); 
6Candidato não elegível não elegível por não cumprir com o requisito de admissão previsto no edital do presente concurso: falta de 
documentação exigida no ponto 4.2 (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, ou, em alternativa, 
declaração de honra do candidato em como obteve o reconhecimento do grau estrangeiro equivalente ao de licenciado ou mestre 
até ao final do prazo de candidatura); 
7Candidato não elegível não elegível por não cumprir com o requisito de admissão previsto no edital do presente concurso: falta de 
documentação exigida no ponto 4.2 (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, ou, em alternativa, 
declaração de honra do candidato em como obteve o reconhecimento do grau estrangeiro equivalente ao de licenciado ou mestre 
até ao final do prazo de candidatura; Carta de motivação ); 
8Candidato não elegível não elegível por não cumprir com o requisito de admissão previsto no edital do presente concurso: falta de 
documentação exigida no ponto 4.2 (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, ou, em alternativa, 
declaração de honra do candidato em como obteve o reconhecimento do grau estrangeiro equivalente ao de licenciado ou mestre 
até ao final do prazo de candidatura); 

Posição Referência 

Posição 1 
Posição 2 

Não elegível 1 
Não elegível 2 
Não elegível 3 
Não elegível 4 
Não elegível 5 
Não elegível 6 
Não elegível 7 
Não elegível 8 

Candidato nr. 177 
Candidato nr. 175 
Candidato nr. 95 
Candidato nr. 149 
Candidato nr. 161 
Candidato nr. 163 
Candidato nr. 169 
Candidato nr. 170 
Candidato nr. 172 
Candidato nr. 179 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DData: 18 de Janeiro de 2021 

                                                           
9Candidato não elegível não elegível por não cumprir com o requisito de admissão previsto no edital do presente concurso: falta de 
documentação exigida no ponto 4.2 (Elementos do bilhete de identidade/cartão de cidadão/passaporte; 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, ou, em alternativa, declaração de honra do candidato em como obteve o 
reconhecimento do grau estrangeiro equivalente ao de licenciado ou mestre até ao final do prazo de candidatura); 
10Candidato não elegível por não cumprira com o requisito de avaliação previsto no ponto 6.1 do edital do presente concurso: “Não 
são elegíveis para concessão de bolsa os candidatos cuja candidatura seja avaliada com uma classificação final inferior a 16 pontos 
11Candidato não elegível por não cumprira com o requisito de avaliação previsto no ponto 6.1 do edital do presente concurso: “Não 
são elegíveis para concessão de bolsa os candidatos cuja candidatura seja avaliada com uma classificação final inferior a 16 pontos”. 
12Candidato não elegível por não cumprira com o requisito de avaliação previsto no ponto 6.1 do edital do presente concurso: “Não 
são elegíveis para concessão de bolsa os candidatos cuja candidatura seja avaliada com uma classificação final inferior a 16 pontos”. 
13Candidato não elegível por não cumprira com o requisito de avaliação previsto no ponto 6.1 do edital do presente concurso: “Não 
são elegíveis para concessão de bolsa os candidatos cuja candidatura seja avaliada com uma classificação final inferior a 16 pontos”. 

Não elegível 9 
Não elegível 10 
Não elegível 11 
Não elegível 12 
Não elegível 13 

 

Candidato nr. 188 
Candidato nr. 182 
Candidato nr. 183 
Candidato nr. 185 
Candidato nr. 189 
 


