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Júri: Maria Joana França Cabral de Sampaio Vega Vice-Presidente do ISEP
Alexandra Maria Marinho Trincão - Coordenadora Principal da Divisão de Cooperação e Comunicação
Carla Alexandra Carneiro- Técnica do Gabinete de Cooperação e Relações Internacionais do Politécnico do
Porto

No dia 28 de novembro de 2016, pelas 10h nas instalações do Instituto Superior de Engenharia do Porto,
realizou-se a reunião do júri supra mencionado, designado por despacho 27 de setembro de 2016 do
Senhor Presidente do ISEP, para a contratação em epígrafe.

Assuntos Tratados:
Apresentaram-se ao presente procedimento concursal 8 candidatos, que a seguir se enunciam por
ordem de entrada de candidatura:

Adriana Patricia Correia da Rocha
Hernâni Manuel Silva Gomes
Carla Marisa de Sousa Paúl
Goreti Margarida dos Santos Araújo
Ana Filipa Dias Pinheiro
Patrícia Susana Pimentel Dias Martins
Cristiana Manuela Martins Teixeira
Renato Filipe Aires Alves Dores Tiago
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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 3 candidatos que infra
se identificam à aplicação do 1º método de seleção, prova de conhecimentos, por reunirem os
requisitos gerais e especiais de admissão, salientando que o júri deliberou admitir os candidatos
detentores de Licenciatura de área afim aquela para a qual foi aberto o procedimento em causa.

Nome do Candidato
Hernâni Manuel Silva Gomes
Goreti Margarida dos Santos Araújo
Patrícia Susana Pimentel Dias Martins

Proposta de Exclusão
Os restantes 5 candidatos foram excluídos do presente procedimento com os fundamentos que abaixo
e descriminam.
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Fundamentação da
exclusão

Adriana Patricia Correia da Rocha

a)

Carla Marisa de Sousa Paúl

a)

Ana Filipa Dias Pinheiro

a)

Cristiana Manuela Martins Teixeira

a)

Renato Filipe Aires Alves Dores Tiago

b)

a) Propõe-se a exclusão, com o fundamento de não serem detentores de relação jurídica
previamente estabelecida por tempo indeterminado, nos termos do ponto 4 do aviso de
abertura n.º 13687/2016, publicado no D.R. n.º 213 de 7 de novembro de 2016.

b) Propõe-se a exclusão, com o fundamento de que o candidato se encontra neste momento em
licença sem vencimento de longa duração desde 2013 o que de acordo com o Decreto Lei nº
245/2015 que aprova o estatuto profissional do pessoal com funções policiais da Polícia de
Segurança Pública (PSP), determina a suspensão do vinculo de emprego publico.

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.
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Notificação dos candidatos admitidos ao procedimento concursal para realização do método de
seleção, prova de conhecimentos, nos termos do artigo 30º n.º 3.

Deliberou o júri nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 30º notificar os candidatos admitidos ao
presente procedimento para a realização do método de seleção – Prova de conhecimentos tendo
designado o dia 29 de dezembro de 2016, pelas 10.30h horas e a sala de Reuniões E210, para o efeito.

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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