
 

 

 

Concurso documental, para recrutamento de um de um professor coordenador, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, área 
disciplinar de ciências económicas e empresariais, do mapa de pessoal deste Instituto, do 
mapa de pessoal do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Edital nº 472/2020, publicado 
em Diário da República, 2ªSérie, nº64 de 31 de março de 2020. 

 

ATA 

--- Aos nove dias do mês de julho de dois mil e vinte, reuniu o júri designado pelo despacho IPVC-
P-85/2019, constituído por João Carlos de Castro Abrantes, Professor Coordenador do Instituto 
Politécnico de Viana do Castelo, que preside e pelos vogais Cláudia Maria Neves Simões, 
Professora Catedrática da Universidade do Minho, Francisco José Alegria Carreira, Professor 
Coordenador Principal do Instituto Politécnico de Setúbal, Graça Maria do Carmo Azevedo, 
Professora Coordenador do Instituto Superior de Contabilidade e Administração da 
Universidade de Aveiro, Vitor Lélio da Silva Braga, Professor Coordenador do Instituto 
Politécnico do Porto e Helena Maria da Silva Santos Rodrigues, Professora Coordenadora do 
Instituto Politécnico de Viana do Castelo.  ----------------------------------------------------------------------  
--- Devido à pandemia provocada pelo COVID-19, após a auscultação e concordância de todos 
os membros do júri, decidiu-se que a participação presencial na reunião ficaria ao critério de 
cada vogal, sendo que, quem não participasse presencialmente o faria por videoconferência. 
Deste modo, a reunião decorreu com a presença do presidente do júri e dos vogais Francisco 
José Alegria Carreira e Helena Maria da Silva Santos Rodrigues, tendo os restantes membros 
participado por videoconferência. --------------------------------------------------------------------------------  
--- Esta reunião foi interrompida às 14h e foi acordado entre todos os elementos do júri, que 
esta seria retomada no dia 16 de julho às 14h 30min e que iria decorrer exclusivamente por 
videoconferência. Esta segunda parte da reunião teve a participação de todos os elementos do 
júri. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- A reunião teve por objectivo aplicar os instrumentos de avaliação definidos, para objetivação 
dos parâmetros de avaliação, dos métodos e critérios de seleção e do sistema de classificação 
final, de acordo com o Edital nº472/2020, fundamentando a pontuação atribuída aos candidatos 
admitidos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- - Fernando Jorge Simões de Sousa Nunes; ------------------------------------------------------------------  
--- - José Carlos da Silva Medeira dos Santos; ------------------------------------------------------------------  
--- - Marta Alexandra Silva Guerreiro. ----------------------------------------------------------------------------  
--- O júri contabilizou a informação constante dos curricula e respetivos anexos e atribuiu os 
pontos definidos na grelha de avaliação constante do edital deste concurso. ------------------------  
--- Para efeitos de transparência sobre a avaliação de desempenho técnico-científico e 
profissional, da capacidade pedagógica e do desempenho de atividades outras relevantes para 



a missão da instituição, o júri subscreveu o relatório em anexo, que faz parte integrante desta 
ata. 
--- Tendo em conta as classificações alcançadas pelos candidatos nas diferentes componentes e 
subcomponentes, resulta a seguinte lista de ordenação, de acordo com a classificação final (CF), 
cuja fórmula se encontra descrita no ponto 15.3 do edital de abertura do concurso: ---------------  

Candidatos DTPC CP OAR CF 

Marta Alexandra Silva Guerreiro 100 85,60 69,83 88,21 

Fernando Jorge Simões de Sousa Nunes 37,50 90,33 76,33 66,40 
José Carlos da Silva Medeira dos Santos 24,59 71,96 72,15 53,05 

 

--- Nada mais havendo a tratar, o júri deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente 
ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada pelos membros de júri presentes. -----------------  

Viana do Castelo, 16 de julho de 2020 

O Presidente do Júri 

 

 

____________________________ 

Os Vogais:      João C.C. Abrantes 

 

 

_________________________________       _________________________________ 

Cláudia Maria Neves Simões         Francisco José Alegria Carreira 

 

 

 

_________________________________        _________________________________ 

Vitor Lélio da Silva Braga          Graça Maria do Carmo Azevedo 

 

 

_________________________________ 

Helena Maria da Silva Santos Rodrigues 
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