
ANEXO I 

CONCURSO COM VISTA À ATRIBUIÇÃO DE UMA BOLSA DE INVESTIGAÇÃO (BI) NA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE LISBOA, NO ÂMBITO DO PROJECTO 

PTDC/MAT-APL/31602/2017, E FINANCIADO POR FUNDOS NACIONAIS ATRAVÉS DA FCT/MCTES 

 

LISTA DOS CANDIDATOS ADMITIDOS E NÃO ADMITIDOS A CONCURSO 
ORDENAÇÃO ALFABÉTICA 

 
 
 

I  Candidatos admitidos  
 

1. Carla Cristina Dias Infante da Câmara  

2. Carolina Martins da Conceição  

3. Juliana dos Santos Engel 

4. Kateryna Kholod 

   
II  Candidatos excluídos 
 

  
1. Ahmad Mahmoudi Renani (a) 

2. Luiz Ruy Ladeira das Neves (b) 

3. Maura Lúcia Ramos Luís Gonçalves (c) 

 

(a) O candidato foi excluído por não apresentar o certificado de habilitações com registo ou 

equivalência ou reconhecimento das habilitações estrangeiras às correspondentes habilitações 

portuguesas e por não satisfazer os requisitos constantes das alíneas b), d) e g) do n.º 5 do Aviso de 

Abertura, a saber, instruir a candidatura com Título de residência, certificado de residência 

permanente ou estatuto de residente de longa duração, com Comprovativo de inscrição num curso 

com relevância para o plano de trabalhos ou de aceitação por parte da entidade promotora do 

curso e com Documento atualizado comprovativo da situação profissional com indicação da 

natureza do vínculo e funções podendo substituí-lo por declaração sob compromisso de honra caso 

não exista qualquer atividade profissional ou de prestação de serviços.------------------------------------ 

(b) O candidato foi excluído por não satisfazer o requisito constante do n.º 2 do Aviso de Abertura (ser 

detentor de Licenciatura ou Mestrado em área relacionada com o objeto do concurso) e por não 

satisfazer os requisitos constantes das alíneas c), d) e g) do n.º 5 do Aviso de Abertura, a saber, 

instruir a candidatura com Certificado de habilitações dos graus académicos requeridos com média 

final e com a classificação de todas as unidades curriculares realizadas, com Comprovativo de 

inscrição num curso com relevância para o plano de trabalhos ou de aceitação por parte da entidade 

promotora do curso e com Documento atualizado comprovativo da situação profissional com 

indicação da natureza do vínculo e funções podendo substituí-lo por declaração sob compromisso 

de honra caso não exista qualquer atividade profissional ou de prestação de serviços; ----------------- 

(c) A candidata foi excluída por não satisfazer os requisitos constantes das alíneas a), b), d) e g) 

do n.º 5 do Aviso de Abertura, a saber, instruir a candidatura com Carta de motivação, com 

Dados relativos a documento de identificação, com Comprovativo de inscrição num curso com 



relevância para o plano de trabalhos ou de aceitação por parte da entidade promotora do 

curso e com Documento atualizado comprovativo da situação profissional com indicação da 

natureza do vínculo e funções podendo substituí-lo por declaração sob compromisso de honra 

caso não exista qualquer atividade profissional ou de prestação de serviços; ---------------------- 
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O Presidente do Júri, 

 

____________________________________________ 

(Prof. Doutor Ruy Ribeiro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


