Ata da 1ª Reunião do Júri para o concurso interno de promoção para provimento de quatro
vagas de Professor Coordenador do mapa de pessoal do Instituto Superior de Engenharia do
Porto do Instituto Politécnico do Porto, na área disciplinar de Engenharia Química,
conforme Aviso (extrato) n.º 20532-A/2019 publicado no 1º suplemento da II série do Diário
da República de 19 de dezembro de 2019
Com início às catorze horas e trinta minutos do dia 02 de julho de 2020 teve lugar, através
de videoconferência, a primeira reunião do Júri nomeado para o concurso interno de
promoção para provimento de quatro vagas de Professor Coordenador do mapa de
pessoal do Instituto Superior de Engenharia do Porto do Instituto Politécnico do Porto, na
área disciplinar de Engenharia Química, sob a presidência da Professora Doutora Maria
João Monteiro Ferreira Viamonte, Presidente do Instituto Superior de Engenharia do Porto
e estando presentes os seguintes elementos do Júri:

•

Elisa Maria Rodrigues Ramalho

•

Manuel Fernando Ribeiro Pereira

•

Manuel Rui Fernandes Azevedo Alves

•

Maria Madalena dos Santos Alves

•

Nídia de Sá Caetano

Verificou-se que, no prazo previsto no edital, deram entrada os processos dos seguintes
candidatos (por ordem alfabética):

•

Eduardo Jorge Valente Soares

•

Isabel Maria Brás Pereira

•

Jorge Manuel Pinto de Jesus Garrido

•

Maria Teresa Pereira de Oliva Teles Moreira

•

Paulo Alexandre Pereira da Silva

•

Rosa Maria Barbosa Rodrigues Pilão

•

Simone Barreira Morais

•

Valentina Maria Fernandes Domingues

Apreciados os referidos processos verificou-se que os candidatos reúnem as condições
previstas no edital.

Em consequência o júri deliberou, por unanimidade, admitir a concurso todos os candidatos.
Foi deliberado notificar os candidatos 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.
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às quinze horas e trinta minutos, tendo
sido lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada pela Presidente
do júri.
Porto, 02 de julho de 2020
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