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Notificação por Edital 

 

Processo: Aviso n.º 10891/2021, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 113, de 14 

de junho de 2021 - Ref.ª IT057-21-10471 

 

Ato(s) em Notificação: Resultados da Entrevista; Proposta de lista de ordenação final dos 

candidatos. 

 

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/as candidatos/as 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 Biomédicas, na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, no âmbito do 

Projeto Multidisciplinary Institute of Ageing – Portugal, MIA-Portugal (Referência: GA 857524), 

publicitado através do Aviso n.º 10891/2021, no Diário da República, 2.ª série, n.º 113, de 14 

de junho de 2021 (IT057-21-10471), que, em reunião realizada em 30/07/2021, o júri 

deliberou:: 

 

1 – Dar conhecimento dos resultados obtidos na Entrevista: 

Nome do/a candidato/a Classificação 

Dominique Moreira Fernandes 16,80 

Maria Joana Guimarães Pinto 16,80 

Nicolas Andres Morgenstern 15,00 

Sara Matias Carmo Silva 17,80 

 

Nos termos do n.º 4 do artigo 13.º do RRCPSADCT, é excluído do procedimento o/a candidato/a 

que tenha obtido uma valoração inferior a 9,5 valores, não lhe sendo aplicado o método 

seguinte. 

 

2 - Terminada a aplicação dos métodos de seleção e face às classificações finais obtidas, 

proceder à elaboração da lista unitária de ordenação final dos/as candidatos/as, da qual 

constam todos/as os/as candidatos/as aprovados/as, bem como os/as candidatos/as 

excluídos/as antes e no âmbito da aplicação dos métodos de seleção: 
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Lista unitária de ordenação final dos/as candidatos/as aprovados/as 

 

Ordenação Nome do candidato Classificação final 

1.º Dominique Moreira Fernandes 15,86 

2.º Sara Matias Carmo Silva 15,19 

3.º Nicolas Andres Morgenstern 15,18 

4.º Maria Joana Guimarães Pinto 15,14 

 

 

Lista de candidatos/as excluídos/as antes da aplicação dos métodos de seleção 

 

Nome do/a candidato/a Motivo 

Denise Andréa Silva de Souza a) 

Douglas Linhares Coelho b) 

Efil Bayam c) 

João Emanuel Marques Carvalho d) 

 

Legenda:  

a) por não comprovar ser detentora do grau de Doutor válido em Portugal à data do termo para apresentação das 

candidaturas (28/06/2021), não apresentando qualquer comprovativo de reconhecimento (ou pedido de reconhecimento) 

em Portugal do grau de Doutor obtido no estrangeiro (na "Fundação Osvaldo Cruz", Brasil) até àquela data, conforme 

exigido pelo ponto III.2.2 do aviso de abertura. De facto, não obstante a candidata referir que foi solicitado o 

reconhecimento do Diploma de Doutorado através do site dges.gov.pt registado com a referência 66/RN/UC/220/2021 

na Universidade de Coimbra (não juntando, contudo, qualquer comprovativo), contactado o Serviço de Gestão Académica 

da Universidade de Coimbra, foi obtida a informação que aquele pedido de reconhecimento fora anulado na plataforma 

“RecOn”. 

 

b) por não comprovar ser detentor do grau de Doutor à data do termo para apresentação das candidaturas (28/06/2021), 

nem no estrangeiro, nem em Portugal, conforme exigência do ponto II.2 do aviso de abertura. 

 

c) por não comprovar ser detentora do grau de Doutor válido em Portugal à data do termo para apresentação das 

candidaturas (28/06/2021), não apresentando qualquer comprovativo de reconhecimento (ou pedido de reconhecimento) 

em Portugal do grau de Doutor obtido no estrangeiro (na "Ludwig-Maximilians-Universitat München", Alemanha) até 

àquela data, conforme exigido pelo ponto III.2.2 do aviso de abertura. 

 

d) por não comprovar ser detentor do grau de Doutor válido em Portugal à data do termo para apresentação das 

candidaturas (28/06/2021), não apresentando qualquer comprovativo de reconhecimento (ou pedido de reconhecimento) 

em Portugal do grau de Doutor obtido no estrangeiro (na "UNIVERSITÉ PARIS VI", França) até àquela data, conforme 

exigido pelo ponto III.2.2 do aviso de abertura. 

 

 

 



 

 

3 
 

Lista de candidatos/as excluídos/as no decurso da aplicação dos métodos de 

seleção 

Nome do/a candidato/a Motivo 

Christian Gomes da Silva Ramos a) 

Daniela Talhada a) 

Giselle Magalhães a) 

Mónica Teresa Parente Abreu a) 

Sónia Marlene Rodrigues Oliveira a) 

Tiago André Ferreira Henriques a) 

 

Legenda:  

a) por não integrar a tranche de 4 candidatos/as aprovados/as e melhor posicionados/as na ordenação resultante da 

avaliação do percurso científico e curricular, a convocar para a entrevista, de acordo com o ponto IV.5. do aviso de 

abertura. 

 

 

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

audiência dos interessados sobre o projeto de lista de ordenação final, 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/as candidatos/as 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).  

 

26/08/2021 

A Presidente do Júri,  

 

Doutora Ira Milosevic 

mailto:sgrh@uc.pt

