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Maria Joana França Cabral de Sampaio Vega Vice-Presidente do ISEP
Patricia Carla Rodrigues Mota da Costa, Responsável da Divisão de Documentação e Cultura
Alexandra Afonso Ribeiro, Secretário do ISEP

No dia 14 de fevereiro de 2017, pelas 16:00h nas instalações do Instituto Superior de Engenharia do
Porto, realizou-se a reunião do júri supra mencionado, designado por despacho de 23 de novembro de
2016 do Senhor Presidente do ISEP, para a contratação em epígrafe.

Assuntos Tratados:
Audiências dos interessados.

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 2, para a realização da audiência dos interessados, concedendolhes, nos termos da lei, um prazo de 10 dia uteis para se pronunciarem, se assim o entenderem, por
escrito.

Os candidatos foram notificados via email no dia 16 de janeiro de 2017, pelo que o prazo para a
audiência dos interessados terminou a 30 de janeiro de 2017.
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Foi recebida uma pronuncia no dia 25 de janeiro de 2017, da candidata Susana de Vilas-Boas Miranda
Lainho afirmando que a intenção de exclusão da sua candidatura se baseou no facto de o seu
formulário não se encontrar preenchido ou ter sido preenchido incorretamente, no entanto a
candidata afirma ter preenchido todos os campos do formulário tendo-o carregado de seguida na
Plataforma.
A candidata afirma que quando abre o ficheiro PDF ao clicar nos campos que estão em branco
consegue visualizar a informação que foi preenchida.

Após análise da pronuncia apresentada e como não foi possível aferir se existiu uma falha no upload
do formulário em PDF para a Plataforma de candidatura foi permitido à candidata o envio do
formulário por email, sendo assim possível visualizar todos os campos preenchidos.

Face ao exposto, o júri decidiu, após audiência dos interessados admitir a candidata Susana de VilasBoas Miranda Lainho e notifica-la dessa decisão.

Notificação dos candidatos admitidos ao procedimento concursal para realização do 1º método de
seleção, prova de conhecimentos.
Deliberou o júri nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 30º da Portaria n.º 83-A/2009 de 22 de
janeiro alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011 de 6 de abril, notificar os candidatos
admitidos ao presente procedimento, referidos supra, para a realização do 1º método de seleção –
Prova de conhecimentos, que terá lugar no próximo dia 24 de fevereiro de 2017, pelas 10:00 horas na
sala de Reuniões do Edifício E.
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
Vogal Efetivo
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