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Júri: José Carlos Barros de Oliveira – Vice-Presidente do ISEP
José Beleza de Carvalho – Professor Coordenador do Departamento de Engenharia Eletrotécnica
António Augusto Araújo – Professor Adjunto do Departamento de Engenharia Eletrotécnica.

No dia 28 de abril de 2017, pelas 10h nas instalações do Instituto Superior de Engenharia do Porto,
realizou-se a reunião do júri supra mencionado, designado por despacho 21 de março de 2017 do
Senhor Presidente do ISEP, para a contratação em epígrafe.

Assuntos Tratados:
Apresentaram-se ao presente procedimento concursal 6 candidatos, que a seguir se enunciam por
ordem de entrada de candidatura:

André Dias Querido
Maria José De Vasconcelos Babo E Silva
Jorge Manuel Ferreira Cardoso
Diogo Filipe Pinto Dantas Soares
Hugo Filipe da Silva Alves
Nuno Filipe Rocha Mota e Silva
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Apreciação das candidaturas:
Nos termos do n.º 1 do artigo 29º da Portaria n.º 83-A/2009 de 22 de janeiro, com as alterações dadas
pela Portaria 145-A/2011 de 6 de abril que refere que “terminado o prazo para apresentação de
candidaturas, o júri procede, nos 10 dias úteis seguintes, à verificação dos elementos apresentados
pelos candidatos, designadamente a reunião dos requisitos exigidos e a apresentação dos documentos
essenciais à admissão ou avaliação”. Pelo que, nesse prazo, procedeu o júri à análise das candidaturas.

Candidatos admitidos
Conforme deliberação do Júri do procedimento concursal supra identificado e verificados os elementos
apresentados pelos candidatos, designadamente, a posse dos requisitos exigidos e a apresentação dos
documentos essenciais à sua admissão ou avaliação, o Júri deliberou admitir os 6 candidatos que infra
se identificam à aplicação do 1º método de seleção, Prova de Conhecimentos, por reunirem os
requisitos gerais e especiais de admissão.

Relativamente ao candidato André Dias Querido apesar de o mesmo ser titular de relação jurídica de
emprego publico por tempo indeterminado não lhe serão aplicados os método de seleção enunciados
no ponto 9.2 do Aviso nº 3790/2017 Publicado no Diário da República nº 71 de 10 de abril - Avaliação
Curricular (AC), Entrevista de Avaliação de Competências ( EAC) e Entrevista Profissional de
Seleção(EPS), nos termos do nº 2 do artigo 36º da Lei 35/2014 de 20 de junho os mesmos só se
aplicam a candidatos que estejam a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou atividade
caracterizadora do posto de trabalho em causa, o que claramente não é o caso do candidato.
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Notificação dos candidatos com proposta de exclusão para realização da audiência dos interessados.
Nos termos do artigo 30º n.º 1 deliberou o júri notificar os candidatos com proposta de exclusão para a
realização da audiência dos interessados, concedendo-lhes, nos termos da lei, um prazo de 10 dias
úteis para se pronunciar, se assim o entender por escrito.

E nada mais havendo a tratar o júri deu por encerrada a reunião, lavrando a presente ata que vai ser
assinada nos termos legais.

1.1

Presidente do Júri
Vogal Efetivo

1.2

Vogal Efetivo
1.3

1.4
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