
ATA DA 2.ª REUNIÃO DO JÚRI DO CONCURSO DE PROMOÇÃO PARA UM LUGAR DE PROFESSOR 

COORDENADOR NA ÁREA CIENTÍFICA DE ARTES, DESIGN E HUMANIDADES DO INSTITUTO 

POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO -------------------------------------------------------------------------  

 

----------Aos 24 dias do mês de junho de 2020, pelas 14 horas, reuniu por teleconferência 

para decidir sobre a admissão dos candidatos o Júri do concurso em epígrafe, nomeado 

por Despacho IPVC-P-80/2019 do Senhor Presidente do Instituto Politécnico de Viana 

do Castelo, Professor Doutor Carlos Manuel da Silva Rodrigues, de acordo com o 

Despacho n.º 7986/2014- Regulamento Concursal para a Contratação de Pessoal Docente 

de Carreira do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, publicado em Diário da 

República, 2.ª série — N.º 115 de 18 de junho de 2014, com a presença dos seguintes 

membros: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Maria Manuela de Lemos Vaz Velho, Professora Coordenadora da Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, nomeada 

nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 23.º do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente 

do Ensino Superior Politécnico, que presidiu; -------------------------------------------------- 

----------Maria Eduarda Coquet, Professora associada aposentada da Universidade do 

Minho| Instituto de Educação da Universidade do Minho;------------------------------------- 

----------Susana Cristina Santos Fidalgo Fonseca Moura Lopes, Professora Coordenadora 

da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viseu;-------------------------- 

----------Rita Assoreira Almendra, Professora Associada com Agregação da Faculdade de 

Arquitetura da Universidade de Lisboa;----------------------------------------------------------- 

----------António Augusto de Freitas Gonçalves Moreira, Professor Associado da 

Universidade de Aveiro;----------------------------------------------------------------------------- 

----------Paula Cristina de Almeida Tavares, Professora Coordenadora da Escola Superior 

de Design do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave.--------------------------------------- 

----------Verificada a existência de quórum, nos termos do artigo 23.º, n.º 1, al. c) do 

Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico, e do artigo 13.º, 

n.º 1, do Despacho n.º 10 990/2010, o Presidente do Júri deu início aos trabalhos com os 

seguintes pontos: ------------------------------------------------------------------------------------- 

----------PONTO UM - Admissão/exclusão dos candidatos, nos termos do Artigo 21.º 

Admissão e Exclusão das Candidaturas, do Despacho n.º 7986/2014. ----------------------- 

----------PONTO DOIS – Calendarização da reunião seguinte de seriação dos candidatos. 

----------Por unanimidade o júri considerou que os dois candidatos ao concurso, Maria 

José Costa Barros e Ermanno Aparo, reúnem as condições para admissão ao concurso de 

promoção para um lugar de Professor Coordenador na área científica de Artes, Design e 

Humanidades do IPVC - Edital n.º 444/2020 publicado em Diário da República nº 60, 

Série II, de 25 de março de 2020. ------------------------------------------------------------------ 

----------Os elementos do júri aprovaram ainda por unanimidade a realização da reunião 

de seriação dos candidatos por videoconferência no dia 21 de julho de 2020, às 15 horas. 

----------As deliberações supra foram tomadas por votação nominal, não tendo a 

Presidente do Júri votado, por não ser professora ou investigadora da área disciplinar para 

que o concurso foi aberto, nos termos do artigo 23.º, n.º 2, al. a) do ECPDESP. ---------- 

----------Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual, para constar, 

a presidente do júri lavrou a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai ser 

validada pelos membros do júri presentes, através da respetiva manifestação de aprovação 

via mensagem por correio eletrónico com conhecimento a todos os elementos do júri. --- 

 


