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Notificação por Edital 

Processo: Aviso n.º 6986/2021, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 75, de 19 de 

abril de 2021 - Ref.ª IT057-21-10637 

 

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 Biologia 

Marinha, na UNIDADE 4004  - Centro de Ecologia Funcional, Departamento de Ciências da 

Vida,  Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra , no âmbito do Projeto 

europeu GREEN - European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 

research and innovation programme, publicitado através do Aviso n.º 6986/2021, no Diário 

da República, 2.ª série, 75, de 19 de abril de 2021 (IT057-21-10637), que, em reunião 

realizada em 10/05/2021, o júri deliberou: 

 

1 – Admitir os seguintes candidatos por reunirem os requisitos exigidos:  

 

Nome 

Joana Luísa Simões Bento Baptista 

Raquel Filipa de Almeida Amaral 

 

2 – Não admitir o seguinte candidato, por não reunir os requisitos exigidos: 

 

Nome Fundamento 

Pallavi Saxena a) 

 

Legenda:  

a) por não comprovar ser, à data do termo do prazo para apresentação de candidaturas, titular do grau 

de doutor, conforme estipulado no ponto II.2 do aviso de abertura, uma vez que apresenta unicamente 

um certificado provisório de doutoramento, emitido em 25/02/2020 pela "Mohanlal Sukhadia University, 

Udaipur, India", que refere que o grau de Doutor será conferido após aprovação formal pelo Conselho de 

Gestão.  

O candidato também não apresenta qualquer comprovativo do reconhecimento em Portugal de um 

eventual grau de doutor obtido no estrangeiro, nem junta prova de que o requereu até ao termo do prazo 

de candidatura (03/05/2021), conforme exigido pelo ponto III.2.2. do aviso de abertura. 
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3 - Dar conhecimento dos resultados obtidos na Avaliação do Percurso Científico e Curricular: 

  

Nome Classificação 

Joana Luísa Simões Bento Baptista 12,70 

Raquel Filipa de Almeida Amaral 16,90 

 

 

4 – Convocatória para a realização da Entrevista: 

 

Nome Situação Dia/Hora 

Joana Luísa Simões Bento Baptista 
Admitida à 

Entrevista 

21 de junho de 2021, 
a partir das 10 horas, 
por videoconferência 

 
(o link de acesso à 

Entrevista será 
disponibilizado 

oportunamente na 
plataforma eletrónica Apply 

UC) 

Raquel Filipa de Almeida Amaral 
Admitida à 

Entrevista 

 

 

Os candidatos podem, querendo, pronunciar-se, no prazo de dez dias úteis, em sede de 

audiência dos interessados sobre o projeto de decisão de exclusão, nos termos previstos no 

artigo 121.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA).  

 

A contagem do prazo inicia-se na data da afixação e publicação do presente edital, nos termos 

previstos no n.º 8 do artigo 113.º do CPA e do n.º 3 do artigo 19.º do RRCPSADCT.  

 

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).  

 

14/05/2021 

O Presidente do Júri, Doutor Paulo Roberto Ferreira da Rocha 

mailto:sgrh@uc.pt

