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Notificação por Edital
Processo: Edital n.º 194/2019, foi publicado em Diário da República, 2.ª Série, n.º 19, de 28
de janeiro de 2019, e alterado pelo Aviso n.º 5903/2019, publicado em Diário da República,
2.ª Série, n.º 65, de 02 de abril de 2019 - Ref.ª P053-18-7667
Ato(s) em Notificação: Lista de Admissão e exclusão de candidatos; Decisão Relativa à Audição
Pública.
Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 112.º do Código do Procedimento
Administrativo (CPA) e do artigo 63.º do Regulamento de Recrutamento e Contratação de
Pessoal Docente da Universidade de Coimbra (RRCPDUC), Regulamento n.º 330/2016,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 61, de 29 de março, notificam-se os candidatos
ao concurso documental internacional destinado ao preenchimento de um posto de trabalho
da categoria de Professor Auxiliar, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, para a área disciplinar de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores,
subárea de Automação e Robótica, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra, P053-18-7667, publicado em Diário da República, 2.ª Série, n.º 19, de 28 de janeiro
de 2019, pelo Edital n.º 194/2019, e alterado pelo Aviso n.º 5903/2019, publicado em Diário
da República, 2.ª Série, n.º 65, de 02 de abril de 2019 - Ref.ª P053-18-7667, que, em reunião
realizada em 14/06/2019, o júri deliberou:
1 – Admitir os seguintes candidatos por reunirem os requisitos exigidos:
Nome

Andry Maykol Gomes Pinto
Ana Carolina Oliveira Lima
Cristiano Premebida
David Bina Siassipour Portugal
João Filipe de Castro Cardoso Ferreira
Pedro Alexandre Dias Martins
Pedro Daniel dos Santos Miraldo
Pedro Miranda de Andrade de Albuquerque d'Orey
2 – Não admitir os seguintes candidatos, por não reunirem os requisitos exigidos:
Nome

Fundamento

David Emanuel Dias Fernandes

a)

Paulo Roberto Ferreira da Rocha

a)

Tiago André Nogueira Morgado

a)
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Legenda:
a) Por não serem titulares do grau de doutor na área ou em alguma das áreas
disciplinares para as quais é aberto o concurso, ou em área conexa que,
complementada com o percurso científico, mostre capacidade para trabalhar com
centralidade em alguma das áreas disciplinares para as quais é aberto o concurso, em
conformidade com o previsto no ponto II.2 do Edital de abertura,

3 - Face ao resultado obtido na Avaliação Curricular são admitidos à fase seguinte aos
candidatos:
Nome

Situação

Cristiano Premebida

Admitido à
Audição
Pública

João Filipe de Castro Cardoso Ferreira

Admitido à
Audição
Pública

David Bina Siassipour Portugal

Admitido à
Audição
Pública

Pedro Daniel dos Santos Miraldo

Admitido à
Audição
Pública

Andry Maykol Gomes Pinto

Admitido à
Audição
Pública

Dia/Hora/Local

Dia 22 de julho, a partir das
10 horas, na sala D17 do
Departamento de
Engenharia Informática da
FCTUC, Pólo II da UC.

5 – Deferir o requerimento dos candidatos Cristiano Premebida, João Filipe de Castro Cardoso
Ferreira e Pedro Daniel dos Santos Miraldo, no sentido da sua Audição Pública se realizar por
teleconferência.

Os candidatos podem, querendo, pronunciar-se 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.
Informam-se ainda os referidos candidatos que atas com as fundamentações do júri, serão
enviadas por e-mail.
Mais se notificam os candidatos de que, querendo, o processo integral se encontra disponível
para consulta presencial no Serviço de Gestão de Recursos Humanos da Universidade de
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Coimbra, devendo a consulta ser requerida através do seguinte endereço eletrónico
(sgrh@uc.pt).

19/06/2019
A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Ana Isabel Salgueiro Valente Santos

