
  

CONCURSO DE SELEÇÃO INTERNACIONAL PARA A CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE 

DE LABORATÓRIO 

English version below 

 

 

LISTA ORDENADA DOS CANDIDATOS  
 
Projeto: Seleção internacional para um lugar de Assistente de laboratório, em regime de dedicação exclusiva, para o exercício de 

atividades de investigação científica, na área científica de Biotecnologia, 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 

Alchemy (PT2020/POCI n.º 27578),  projeto co-financiado pelo Portugal 2020,  abrangido pelo Programa Operacional Competitividade 

e Internacionalização, através do FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. 

Este projeto será executado até 31 de dezembro de 2022 e  tem como principal objectivo a valorização de subprodutos dos processos 

de produção da empresa Amyris, através do desenvolvimento de produtos inovadores para as áreas farmacêutica e de cosmética, 

alimentar humana e animal, agro-química e de materiais.   

Referência Interna: CI_L#2.15 

 
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: 28 de Maio de 2021

                                                 
1A candidatura foi considerada não elegível por não cumprir com o disposto no item 4 do edital do presente concurso – Requisitos de admissão: “ Os 
candidato(as) devem ter pelo menos 3 anos de experiência em atividades de I&D (incluindo o tempo de dedicação à realização do mestrado)”. O(a) 
candidato(a) tem menos de 3 anos de experiência em atividades de I&D. 
2A candidatura foi considerada não elegível por não cumprir com o item a) do ponto 9 do Edital do presente concurso – Formalização da candidatura: 
“A candidatura é acompanhada dos seguintes documentos: a) Curriculum vitae utilizando o modelo disponível 
(http://www.porto.ucp.pt/sites/default/files/files/DRH/Recrutamento_Doutorados/CVSeniorResearcher.docx)”. O(a) candidato(a) apresentou o 
curriculum vitae não de acordo com o modelo obrigatório apresentado em Edital. 
3A candidatura foi considerada não elegível por não cumprir com o disposto no item 4 do edital do presente concurso – Requisitos de admissão: “ Os 
candidato(as) devem ter pelo menos 3 anos de experiência em atividades de I&D (incluindo o tempo de dedicação à realização do mestrado)”. O(a) 
candidato(a) tem menos de 3 anos de experiência em atividades de I&D. 
4A candidatura foi considerada não elegível por não cumprir com o item a) do ponto 9 do Edital do presente concurso – Formalização da candidatura: 
“A candidatura é acompanhada dos seguintes documentos: a) Curriculum vitae utilizando o modelo disponível 
(http://www.porto.ucp.pt/sites/default/files/files/DRH/Recrutamento_Doutorados/CVSeniorResearcher.docx)”. O(a) candidato(a) apresentou o 
curriculum vitae não de acordo com o modelo obrigatório apresentado em Edital. 
5A candidatura foi considerada não elegível por não cumprir com o disposto no item 4 do edital do presente concurso – Requisitos de admissão: “ Os 
candidato(as) devem ter pelo menos 3 anos de experiência em atividades de I&D (incluindo o tempo de dedicação à realização do mestrado)”. O(a) 
candidato(a) tem menos de 3 anos de experiência em atividades de I&D. 

Posição Candidato(a) 

Posição 1  
 Posição 2 
Posição 3 
Posição 4 
Posição 5 
Posição 6 
Posição 7 

Não elegível 1 
Não elegível 2 
Não elegível 3 
Não elegível 4 
Não elegível 5 

Candidato nr. 53 
Candidato nr. 33 
Candidato nr. 52 
Candidato nr. 44 
Candidato nr. 30 
Candidato nr. 57 
Candidato nr. 50 
Candidato nr. 31  
Candidato nr. 35 
Candidato nr. 36 
Candidato nr. 37 
Candidato nr. 41 

  



 

ANNOUNCEMENT FOR THE OPENING OF AN INTERNATIONAL SELECTION TENDER 

PROCEDURE FOR LAB ASSISTANT HIRING 

Portuguese version above 

 

 

 

 

Project: International selection tender for one vacancy of Lab Assistant to perform duties of research and development activities in 

the valorization of industrial fermentation residues/by-products, on an exclusivity basis, in the scientific field of Biotechnology. 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 Oporto, within the framework of the Alchemy project (PT2020/POCI n.º 

27578), co-financed by Portugal 2020 under the Operational Program for Competitiveness and Internationalization through the 

European Regional Development Fund (FEDER). 

This project, with a first phase running until 12-31-2022, has as its main objective the valorization of industrial by-products from the 

US Amyris Company, through the development of innovative products for the pharmaceutical and cosmetic areas, human and animal 

food, agro-chemistry, and materials. 

Internal reference: CI_L#2.15 

 

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: May 28 2021 

                                                 
6The application was considered ineligible because it did not comply with item 4 of the present call for applications - Admission requirements: "The 
candidate(s) should have at least 3 years of experience in R&D activities (including the time dedicated to the completion of the master's degree)". The 
candidate has less than 3 years of experience in R&D activities. 
7The application was considered ineligible for not complying with item a) of point 9 of the present announcement - Formalization of application: "The 
application is accompanied by the following documents: a) Curriculum vitae using the model available 
(http://www.porto.ucp.pt/sites/default/files/files/DRH/Recrutamento_Doutorados/CVSeniorResearcher.docx)". The candidate presented the 
curriculum vitae not in accordance with the mandatory model presented in the Edital. 
8The application was considered ineligible because it did not comply with item 4 of the present call for applications - Admission requirements: "The 
candidate(s) should have at least 3 years of experience in R&D activities (including the time dedicated to the completion of the master's degree)". The 
candidate has less than 3 years of experience in R&D activities. 
9The application was considered ineligible for not complying with item a) of point 9 of the present announcement - Formalization of application: "The 
application is accompanied by the following documents: a) Curriculum vitae using the model available 
(http://www.porto.ucp.pt/sites/default/files/files/DRH/Recrutamento_Doutorados/CVSeniorResearcher.docx)". The candidate presented the 
curriculum vitae not in accordance with the mandatory model presented in the Edital. 
10The application was considered ineligible because it did not comply with item 4 of the present call for applications - Admission requirements: "The 
candidate(s) should have at least 3 years of experience in R&D activities (including the time dedicated to the completion of the master's degree)". The 
candidate has less than 3 years of experience in R&D activities. 

RANKED LIST OF CANDIDATES  

Position Candidate 

Position 1 
Position 2 
Position 3 
Position 4 
Position 5 
Position 6 
Position 7 
Ineligible 6 
Ineligible 7 
Ineligible 8 
Ineligible 9 
Ineligible 10 

Candidate nr. 53 
Candidate nr. 33 
Candidate nr. 52 
Candidate nr. 44 
Candidate nr. 30 
Candidate nr. 57 
Candidate nr. 50 
Candidate nr. 31  
Candidate nr. 35 
Candidate nr. 36 
Candidate nr. 37 
Candidate nr. 41 


