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José Carlos Barros Oliveira Vice-Presidente do ISEP
Paula Cristina Ferreira da Silva, Diretora de Serviços dos Serviços Económico-financeiros
Manuel Armando Barrote Dias, Coordenador Técnico dos Serviços Auxiliares do ISEP

No dia 03 de agosto de 2016, pelas 15h nas instalações do Instituto Superior de Engenharia do Porto,
realizou-se a reunião do júri supramencionado, designado por despacho 03 de maio de 2016 do
Senhor Presidente do ISEP, para a contratação em epígrafe.

Assuntos Tratados:
Pronuncia dos candidatos notificados dos resultados do 1º Método de seleção – Prova de
conhecimentos escrita, no dia 15 de julho de 2016, às 15 horas.
Nos termos do artigo 30º n.º 1 da Portaria nº 83-A/2009 de 22 de janeiro, deliberou o júri notificar os
candidatos excluídos para a realização da audiência dos interessados, concedendo-lhes, nos termos
da lei, um prazo de 10 dias úteis para se pronunciarem, se assim o entenderem, por escrito.

Os candidatos foram notificados por email no dia 18 de julho de 2016, pelo que o prazo para
audiência prévia terminou a 1 de agosto de 2016.

Foi recebida apenas uma pronúncia no dia 22 de julho de 2016, do candidato Pedro Ricardo Coelho de
Azevedo, em que alega que não compareceu na prova de conhecimentos porque teve uma consulta

hospitalar, anexando para o efeito a justificação.
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No edital do procedimento concursal prevê que:
“A falta de comparência dos candidatos a qualquer um dos métodos de seleção equivale à
desistência do concurso.”

Tendo o candidato conhecimento prévio do efeito da não comparência poderia ter dado
conhecimento atempado da sua impossibilidade de comparecer ao referido método de seleção.
Apenas informou o júri desse facto em 22/07/2016, ou seja após 7 dias da realização do método de
seleção, ficando assim o júri impedido de atender a um pedido de alteração do dia e hora da
realização da prova de conhecimentos.

Face ao exposto o júri deliberou manter a proposta de exclusão do candidato Pedro Ricardo Coelho de
Azevedo e notificá-lo dessa deliberação.

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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