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LISTA PROVISÓRIA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 

Candidato admitido 

Andrea Pavoni 

 

Candidatos(as) excluídos(as) 

Ágata Dourado Sequeira a) 

Alexandra Cristina Santos Pereira d) 

Ana Sílvia Bernardo Vinhas Frade e) 

Carlos Jorge de Almeida Gonçalves     b) 

Eduardo José Rocha Medeiros         b)  

Hewerton Alves da Silva f) 

João Pedro da Rocha Ferreira       c) 

 

a) Não comprova a publicação de três ou mais artigos em revistas indexadas WoS ou SCOPUS nos últimos cinco 

anos, na área temática do concurso. 

b) Não apresenta trabalho de investigação no âmbito dos objetivos de pesquisa mencionados no plano 

estratégico de atividades do DINAMIA´CET-IUL em curso, no que concerne à linha temática “Criatividade, 

Cultura e Território”. 

c) Não é titular do grau de doutor em Geografia Humana ou afim, e não apresenta trabalho de investigação no 

âmbito dos objetivos de pesquisa mencionados no plano estratégico de atividades do DINAMIA´CET-IUL em 

curso, no que concerne às linhas temáticas “Recomposições, Reestruturação Urbana e Mudança Metropolitana” 

e “Criatividade, Cultura e Território”. 

d) Não comprova a publicação de três ou mais artigos em revistas indexadas WoS ou SCOPUS nos últimos cinco 

anos, na área temática do concurso, e não apresenta trabalho de investigação no âmbito os objetivos de 

pesquisa mencionados no plano estratégico de atividades do DINAMIA´CET-IUL em curso, no que concerne à 

linha temática “Recomposições. Reestruturação Urbana e Mudança Metropolitana”. 

e) Não é titular do grau de doutor em Geografia Humana ou afim, não comprova a publicação de três ou mais 

artigos em revistas indexadas WoS ou SCOPUS nos últimos cinco anos, na área temática do concurso, não 

apresenta trabalho de investigação no âmbito dos objetivos de pesquisa mencionados no plano estratégico de 

atividades do DINAMIA´CET-IUL em curso, no que concerne às linhas temáticas “Recomposições, 

Reestruturação Urbana e Mudança Metropolitana e “Criatividade, Cultura e Território”, e não inclui na 

candidatura carta de motivação. 
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f) Não comprova a publicação de três ou mais artigos em revistas indexadas WoS ou SCOPUS nos últimos cinco 

anos, na área temática do concurso, não apresenta trabalho de investigação no âmbito dos objetivos de 

pesquisa mencionados no plano estratégico de atividades do DINAMIA CET´IUL em curso, no que concerne às 

linhas temáticas “Recomposições, Reestruturação Urbana e Mudança Metropolitana” e “Criatividades, Cultura e 

Território”, e não inclui na candidatura nem o requerimento exigido pelo ponto VII.1 do Edital, nem 

comprovativo da titularidade do grau de doutor. 

 

 

ISCTE-IUL, 25 de julho  de 2019 

 

O Presidente do Júri 

Professor Doutor Pedro Costa 


