
 

Im1303_01 

Notificação por Edital 

Processo: Aviso n.º 9588/2020, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 123 de 26 de 

junho - Ref.ª IT057-20-9876. 

 

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 Ciências 

sociais, Economia e gestão, na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, Unidade 

5037 - Centre for Business and Economics Research (CeBER), no âmbito do CEEC Institucional, 

cofinanciado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), no âmbito do 

CEECINS/UC/2018, IT057-20-9876, publicado sob o Aviso n.º 9588/2020, no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 123, de 26 de junho, que, em reunião realizada em 21/07/2020, o 

júri deliberou: 

 

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

 

Nome 

João Vasco Pereira Coelho 

Joshua Dias Duarte 

Lious Agbor Tabot Ntoung  

Pedro Miguel Freitas da Silva 

Ricardo Augusto Zimmermann 

 

2 – Admitir condicionalmente o seguinte candidato, dando-lhe um prazo de 5 dias úteis para 

comprovar a detenção do grau de doutor, válido em Portugal, à data do termo de apresentação 

de candidaturas (10/07/2020), ou juntar prova de que o requereu, com os seguintes 

fundamentos: 

 

Nome 

Tulio Chiarini 

 

Sendo detentor do grau de doutor obtido no estrangeiro, não juntou comprovativo do respetivo 

reconhecimento, equivalência ou registo em Portugal, nos termos da legislação aplicável 



 

Im1303_01 

(conforme exigido no ponto III.2.2. do aviso que publicitou o concurso). Findo esse prazo, 

caso o candidato não venha a fazer prova do solicitado, considerar-se-á excluído. 

 

3 – Não admitir os seguintes candidatos, por não reunirem os requisitos exigidos: 

Nome Fundamento 

Ana Patrícia Rodrigues Alho a) 

Cristóvão José Silva da Mata a) 

 

Legenda:  

a) não ser titular do grau de doutor na área ou em alguma das áreas científicas para as quais é aberto o 

concurso (Economia e Gestão), ou em área conexa que, complementada com o percurso científico, mostre 

capacidade para trabalhar com centralidade em alguma das áreas científicas para as quais é aberto o 

concurso, em conformidade com o estipulado no ponto II.2 do aviso de abertura. 

 

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

  

Nome Classificação 

João Vasco Pereira Coelho 12,96 

Joshua Dias Duarte 11,25 

Lious Agbor Tabot Ntoung  12,64 

Pedro Miguel Freitas da Silva 16,04 

Ricardo Augusto Zimmermann 15,72 

Tulio Chiarini 14,26 

 

5 – Convocatória para a realização da Entrevista: 

Nome Situação Dia/Hora 

Pedro Miguel Freitas da Silva Admitido à 

Entrevista 

01/09/2020, pelas 10h 

Ricardo Augusto Zimmermann Admitido à 

Entrevista 
01/09/2020, pelas 10h 

Tulio Chiarini Admitido 

condicionalmente à 

Entrevista 

01/09/2020, pelas 10h 

João Vasco Pereira Coelho Admitido à 

Entrevista 
01/09/2020, pelas 10h 

 

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).  

 

21/07/2020 

O Presidente do Júri, Prof. Doutor Luís Miguel Cândido Dias  

mailto:sgrh@uc.pt

