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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 27 de junho de 2017, pelas 11h nas instalações do Instituto Superior de Engenharia do
Porto, realizou-se a reunião do júri supramencionado, designado por despacho 21 de março de
2017 do Senhor Presidente do ISEP, para a contratação em epígrafe.

Assuntos Tratados:
Comparência dos candidatos notificados para a realização do 1º Método de seleção – Prova de
conhecimentos escrita.

Nos termos do disposto do nº 3 do artigo 30º da Portaria nº 83 –A/2009 de 22 de janeiro
alterada pela Portaria nº 145-A/2011 de 6 de abril, foram notificados os candidatos ao presente
procedimento, referidos na ata nº 3 para a realização do 1º método de seleção – Prova de
conhecimentos escrita.
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Não compareceu o seguinte candidato:

Nome do candidato
Jorge Manuel Ferreira Cardoso

De acordo com o definido no aviso de abertura deste procedimento concursal “A falta de
comparência dos candidatos a qualquer um dos métodos de seleção equivale à desistência do
concurso.”
Face ao exposto, é intenção do júri excluir o candidato do presente procedimento.

Resultado da aplicação do 1º Método de seleção aos candidatos que compareceram à prova
escrita no dia 12 de junho pelas 14:30h foi o seguinte:

Candidato
André Dias Querido
Diogo Filipe Pinto Dantas Soares
Hugo Filipe da Silva Alves
Maria José de Vasconcelos Babo Silva
Nuno Filipe Rocha Mota e Silva

Classificação
9,500
8,850
8,550
13,050
9,915

Dispõe o nº 13 do artigo 18º da Portaria nº83-A/2009 de janeiro, alterada pela Portaria nº 145A/2011 de 6 de abril, bem como o aviso de Abertura nº 15414/2016 publicado em DR, que “os
candidatos que obtenham pontuação inferior a 9,5 valores serão excluídos do procedimento”

Nos termos do artigo 30º n.º 1 da Portaria nº 83-A/2009 de 22 de janeiro, deliberou o júri
notificar os candidatos com proposta de exclusão para a realização da audiência dos
interessados, concedendo-lhe, 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 aprovados no 1º método para a realização do 2º método de
seleção – avaliação psicológica.

Notificação dos candidatos aprovados no 1º método de seleção para a realização do 2º método
de seleção – avaliação psicológica a realizar no dia 10 de julho de 2017 pelas 11:00h na sala de
Reuniões do Edifício E do ISEP, nos termos do artigo 30º do nº 3 da Portaria nº 83-A/2009 de 22
de janeiro alterada pela Portaria nº 145-A/2011 de 6 de abril.

Publicações

Nos termos do nº 1º do artigo 33º da Portaria 83-A/2009 de 22 de janeiro de 2009 alterada pela
Portaria nº 145-A/2011 de 6 de abril, deliberou o júri publicitar os resultados obtidos no método
de seleção Prova de conhecimentos, através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada em local
visível e público das instalações da entidade empregadora pública e disponibilizada na sua
página eletrónica.

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

Presidente do Júri
Vogal Efetivo
1.1

Vogal Efetivo

Página 3/3
ISEP-PRES-MOD016v01

