
 

Im1303_01 

Notificação por Edital 

Processo: Aviso n.º 2870/2021, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 33 de 17 de 

fevereiro de 2021 - Ref.ª IT057-20-10478 

 

Ato(s) em Notificação: Lista de Admissão e exclusão de candidatos; Resultados da Avaliação 

do Percurso Científico e Curricular; Convocatória para a Entrevista. 

 

Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 112.º do Código do Procedimento 

Administrativo (CPA) e do artigo 19.º do Regulamento de Recrutamento, Contratação, 

Prestação de Serviço e Avaliação de Doutorados Contratados a Termo, na Universidade de 

Coimbra, ao abrigo do regime previsto no Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto 

(RRCPSADCT), Regulamento n.º 334/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 

104, de 30 de maio, notificam-se os candidatos ao concurso internacional, para ocupação de 

um  posto de trabalho de investigador doutorado de nível inicial, em regime de contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para a área científica de Linguística 

Computacional, na Unidade 4887 — Centro de Estudos de Linguística Geral e Aplicada, 

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, no âmbito do Projeto UIDP/04887/2020, 

financiado pela FCT — Fundação para a Ciência e Tecnologia, I. P./MCTES, através de Fundos 

Nacionais (PIDDAC), no âmbito do financiamento programático com a referência 

UIDP/04887/2020, publicitado através do Aviso n.º 2870/2021, no Diário da República, 2.ª 

série, 33 de 17 de fevereiro de 2021 (IT057-20-10478), que, em reunião realizada em 

17/03/2021, o júri deliberou: 

 

1 – Admitir a seguinte candidata por reunir os requisitos exigidos:  

 

Nome 

Andressa Rodrigues Gomide 

 

2 - Dar conhecimento dos resultados obtidos na Avaliação do Percurso Científico e Curricular: 

  

Nome Classificação 

Andressa Rodrigues Gomide 16,56 

 

 

3 – Convocatória para a realização da Entrevista: 

Nome Situação Dia/Hora 

Andressa Rodrigues Gomide 
Admitida à 

Entrevista 

12 de abril de 2021, a partir das 
14:00 horas, por videoconferência 

(o link de acesso à Entrevista será 
disponibilizado oportunamente na plataforma 

eletrónica Apply UC) 
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Mais se notificam os candidatos de que, querendo, o processo integral se encontra disponível 

para consulta no Serviço de Gestão de Recursos Humanos da Universidade de Coimbra, 

devendo a consulta ser requerida através do seguinte canal (sgrh@uc.pt).  

 

17/03/2021 

A Presidente do Júri, Prof. Doutora Maria Isabel Pires Pereira 

mailto:sgrh@uc.pt

