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António Vega Y de la Fuente, Vice-Presidente do ISEP
Alexandra Afonso Ribeiro, Secretário do ISEP
Marta Alexandra Oliveira Moutinho, Chefe de Divisão dos Serviços Económico-Financeiros

No dia 01 de setembro de 2020, pelas 11:00h nas instalações do Instituto Superior de Engenharia do
Porto, realizou-se a reunião do júri supra mencionado, designado por despacho de 17 de fevereiro de
2020 da Senhora Presidente do ISEP, para a contratação em epígrafe.

Assuntos Tratados:
Audiências dos interessados.
Nos termos do disposto no artigo 10º da Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril, foram notificados os
candidatos ao presente procedimento, referidos na ata nº 3, para a realização da audiência dos
interessados, concedendo-lhes, nos termos da lei, um prazo de 10 dia úteis para se pronunciarem, se
assim o entendessem por escrito.
Os candidatos foram notificados por correio eletrónico no dia 07 de agosto de 2020, pelo que o prazo
para a audiência dos interessados terminou a 21 de agosto de 2020.
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Foram recebidas duas pronúncias.
O candidato Hugo Miguel de Frias Vicente, alega, na sua pronúncia, que discorda da classificação de
15 pontos que lhe foi atribuída no parâmetro Habilitações Académicas no método de seleção
avaliação Curricular.
A candidata Liliana Andreia Gonçalves da Costa Alves, alega, na sua pronúncia, possuir formação na
norma de acreditação de laboratórios NP EN ISO/IEC 17025 e que por esse motivo deveria ter lhe sido
atribuída a classificação de 15,5 valores no parâmetro formação profissional.
Após análise das pronúncias apresentadas, o júri decidiu manter a sua decisão de exclusão dos dois
candidatos. Fundamenta a sua decisão nos seguintes factos:
No caso da Candidata Liliana Andreia Gonçalves da Costa Alves, a unidade curricular que frequentou
“certificação e acreditação de laboratórios e técnicas” não lhe confere a certificação exigida e o
mestrado foi já considerado no item habilitações académicas.
No caso do candidato Hugo Miguel de Frias Vicente não apresentou nenhum certificado que
comprove ser titular de grau de mestre.

Notificação dos candidatos admitidos ao procedimento concursal para realização do 2º método de
seleção, Entrevista de Avaliação de competências.

Deliberou o júri nos termos do disposto no nº1 do artigo 24º da Portaria nº 125-A/2019, de 30 de
abril, notificar os candidatos ordenados após aplicação do 1º método de seleção, para a realização do
2º método de seleção – Entrevista de avaliação competências, que terá lugar no próximo dia 17 de
setembro de 2020, de acordo com o horário que a seguir de indica:

Candidato

Hora

Joana Patricia Fernandes Silva

10:30

Maria Diana da Costa e Sousa

11:00

Nídia Telma Navarro de Noronha

11:30

Sílvia Cristina Cláudio Nunes

12:00
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E nada mais havendo a tratar o júri deu por encerrada a reunião, lavrando a presente ata que vai ser
assinada nos termos legais.

1.2

Presidente do Júri
Vogal Efetivo

1.3

1.4

Vogal Efetivo
1.5

Página 3/3
ISEP-PRES-MOD016v01

