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Procedimento de recrutamento de três professores coordenadores para 
o IPVC na Área Disciplinar de Educação e Ciências Sociais 

 

Seriação e lista ordenada final dos candidatos  

 
Ata n.º 3 

 
Ata da reunião do júri do concurso documental para o recrutamento de três professores 

coordenadores, da carreira do pessoal docente do ensino superior politécnico, na Área 

Disciplinar de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, 

de acordo com o Edital n.º 445/2020, publicado em Diário da República, 2.ª série, N.º 6 

— 25 de março de 2020. 

 

Aos 26 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, pelas dezoito horas, o júri do 

concurso em epígrafe reuniu por videoconferência, estando presentes os seguintes 

membros: Professor Luís Miguel Cortez Mesquita de Brito, que abriu e presidiu a 

reunião, Professor Donizete Aparecido Rodrigues; Professora Emília da Conceição 

Figueiredo Martins; Professor José Carlos Vilhena Mesquita; Professor Manuel Celestino 

Vara Pires; Professora Maria de Fátima Carmona Simões Paixão; Professora Maria 

Filomena Rodrigues Teixeira; e Professora Paula Cristina Almeida Cadima Remoaldo, 

como vogais efetivos. A Professora Adília Rita Cabral não participou por motivos de 

doença. 

 

A reunião teve como ponto único da ordem de trabalhos a elaboração da lista ordenada 

final dos candidatos e aprovação do resultado final do concurso. De acordo com o nº 14 

do Edital n.º 445/2020, publicado em Diário da República, 2.ª série, N.º 6 — 25 de março 

de 2020, cada membro do júri valorizou cada uma das subcomponentes para cada 

candidato, e a pontuação dos candidatos em cada subcomponente resultou da média 

aritmética das valorizações feitas pelos membros do júri, presentes na reunião. Os 

resultados obtidos foram objeto de relativização, nos seguintes termos: em cada 

subcomponente, ao candidato com o maior número de pontos obtidos foi atribuído o 

valor 100; aos restantes candidatos foi atribuído um valor proporcional tendo como 

referência o candidato com o maior número de pontos. A classificação final (CF) da 
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avaliação de cada candidato foi calculada através da fórmula de ponderação das várias 

componentes e subcomponentes, conjugada, no caso da candidata Maria Teresa 

Martins Gonçalves, com n.º 3 do artigo 24.º do Regulamento Concursal para a 

Contratação de Pessoal Docente de Carreira do IPVC — Despacho n.º 7986/2014, 

publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 115, de 18 de junho de 2014. 

 

Lista de ordenação final dos candidatos admitidos e avaliados no processo concursal:  

Candidato DTC DP AO CF 

Lina Maria Dias da Fonseca 39,89 30,00 26,17 96,06 

Maria Teresa Martins Gonçalves 40,00 30,00 23,65 93,65 

Ana Maria Coelho de Almeida Peixoto 32,87 22,83 15,98 71,68 

Henrique Fernandes Rodrigues 26,27 21,65 12,82 60,74 

Olga Maria Pinto de Matos 13,81 22,78 14,52 51,12 

António Pedro Queirós Pereira 11,12 17,42 8,27 36,81 

 

Para fundamentação da avaliação atribuída ao nível da avaliação qualitativa global da 

produção científica e do material pedagógico, o júri foi do parecer que após análise 

pormenorizada do curriculum das Doutoras Lina Maria Dias da Fonseca, Maria Teresa 

Martins Gonçalves e Ana Maria Coelho de Almeida Peixoto, e de acordo com o número 

14 do Edital n.º 445/2020, que determina a avaliação do Mérito dos Candidatos para 

desempenhar as funções de Professor Coordenador, que as suas atividades nas áreas do 

Desempenho Técnico Científico e Profissional, Capacidade Pedagógica, e Outras 

Atividades é muito relevante, sendo favorável à sua contratação, por entender que vai 

constituir uma mais valia para o Instituto Politécnico de Viana do Castelo. 

 

O júri fez questão, por unanimidade, de manifestar o seu profundo descontentamento 

pelo regulamento concursal do IPVC discriminar de forma positiva e privilegiada os 

dirigentes do IPVC. 

 

O Professor José Carlos Vilhena Mesquita discordou da seriação e abandonou a reunião. 

A deliberação sobre a seriação dos candidatos foi tomada por unanimidade dos seis 

vogais do júri presentes na reunião, através de votação nominal fundamentada. 
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O Júri deliberou, em conformidade com o disposto no artigo 15.º do regulamento 

concursal para a contratação de pessoal docente de carreira do Instituto Politécnico de 

Viana do Castelo, submeter à homologação do Sr. Presidente do Instituto Politécnico de 

Viana do Castelo a lista de ordenação final dos candidatos admitidos e avaliados, 

acompanhada dos documentos a ela anexos.  

 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi declarada encerrada pelo Presidente do Júri 

eram vinte horas e cinquenta minutos, da qual se lavrou a presente ata que, lida e 

achada conforme, foi aprovada depois da reunião, através de correio eletrónico, ficando 

expressa a concordância de todos os presentes com o teor da mesma. 

 

O Presidente do Júri 

 
(Luís Miguel Cortez Mesquita de Brito) 
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Miguel Brito

De: Emília Martins <emiliamartins@esev.ipv.pt>
Enviado: 27 de outubro de 2020 23:11
Para: Miguel Brito
Assunto: Aprovação da ata de seriação e lista ordenada final dos candidatos – Emília Martins
Anexos: Ata 3 Conc prof coord IPVC Educação e Ciências Sociais - Seriação e lista ordenada 

final dos candidatos.pdf

Exmo. Presidente do júri 
  
Na qualidade de membro do júri do concurso documental para o recrutamento de três professores 
coordenadores, da carreira do pessoal docente do Ensino Superior Politécnico, na Área Disciplinar de 
Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, de acordo com o Edital n.º 
445/2020, publicado em Diário da República, 2.ª série, N.º 6 — 25 de março de 2020, concordo com o teor 
da ata, em anexo, sobre a seriação e lista ordenada final dos candidatos, de 26 de outubro de 2020, e aprovo 
a lista de ordenação final dos candidatos admitidos e avaliados no processo concursal. 
  
O membro do júri, 
 
Emília Martins 
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Miguel Brito

De: Maria de Fátima Paixão <mfpaixao@ipcb.pt>
Enviado: 27 de outubro de 2020 10:51
Para: Miguel Brito
Assunto: Aprovação da ata de seriação e lista ordenada final dos candidatos – Fátima Paixão
Anexos: Ata 3 Conc prof coord IPVC Educação e Ciências Sociais - Seriação e lista ordenada 

final dos candidatos.pdf

 
Exmo. Presidente do júri 
  
Na qualidade de membro do júri do concurso documental para o recrutamento de três professores 
coordenadores, da carreira do pessoal docente do Ensino Superior Politécnico, na Área Disciplinar de 
Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, de acordo com o Edital n.º 
445/2020, publicado em Diário da República, 2.ª série, N.º 6 — 25 de março de 2020, concordo com o 
teor da ata, em anexo, sobre a seriação e lista ordenada final dos candidatos, de 26 de outubro de 
2020, e aprovo a lista de ordenação final dos candidatos admitidos e avaliados no processo concursal. 
  
O membro do júri 
Maria de Fátima Carmona Simões da Paixão 
(Prof Coordenadora Principal) 
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Miguel Brito

De: filomena <filomena@esec.pt>
Enviado: 27 de outubro de 2020 07:43
Para: Miguel Brito
Assunto: Aprovação da ata de seriação e lista ordenada final dos candidatos – Filomena 

Teixeira
Anexos: Ata 3 Conc prof coord IPVC Educação e Ciências Sociais - Seriação e lista ordenada 

final dos candidatos.pdf

  

Exmo. Presidente do júri 

  

Na qualidade de membro do júri do concurso documental para o recrutamento de três professores 
coordenadores, da carreira do pessoal docente do Ensino Superior Politécnico, na Área Disciplinar de 
Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, de acordo com o Edital n.º 
445/2020, publicado em Diário da República, 2.ª série, N.º 6 — 25 de março de 2020, concordo com o 
teor da ata de 26 de outubro de 2020 (em anexo) sobre a seriação e lista ordenada final dos 
candidatos, e aprovo a lista de ordenação final dos candidatos admitidos e avaliados 
no processo concursal. 

  

O membro do júri 

 Maria Filomena Rodrigues Teixeira 

 

--  

Com os melhores cumprimentos, 

Maria Filomena Rodrigues Teixeira, PhD  
 
Coordenadora de Área de Ciências Experimentais do Ambiente e da Saúde 
Coordenadora de Mestrado em Educação para a Saúde 
Coordenadora de Mestrado em Educação Pré-Escolar e 1º CEB 
filomena@esec.pt 
.................................................................................  
ESEC | Escola Superior de Educação de Coimbra  
Coimbra Education School  
Rua Dom João III - Solum, 3030-329 Coimbra, Portugal  
Tel: (+351) 239 793 120 | www.esec.pt  
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Este e-mail é amigo do ambiente. Pondere antes de o imprimir. 
 
This e-mail is environmentally friendly. Please take this under advisement before printing it. 

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE 
Esta mensagem (incluindo quaisquer anexos) pode conter informação confidencial ou legalmente protegida para uso exclusivo do 
destinatário. Se não for o destinatário pretendido da mesma, não deverá fazer uso, copiar, distribuir ou revelar o seu conteúdo 
(incluindo quaisquer anexos) a terceiros, sem a devida autorização. Se recebeu esta mensagem por engano, por favor informe o 
emissor, por e-mail, e elimine-a imediatamente. Obrigado. 
 
CONFIDENTIALITY NOTICE 
This message may contain confidential information or privileged material, and is intended only for the individual(s) named. If you 
are not the named addressee, you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by 
e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. Thank you. 
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Miguel Brito

De: Manuel Vara Pires <mvp@ipb.pt>
Enviado: 27 de outubro de 2020 09:26
Para: Miguel Brito
Assunto: Aprovação da ata de seriação e lista ordenada final dos candidatos – Manuel Vara 

Pires
Anexos: Ata 3 Conc prof coord IPVC Educação e Ciências Sociais - Seriação e lista ordenada 

final dos candidato s.pdf

Exmo. Presidente do júri  
  
Na qualidade de membro do júri do concurso documental para o recrutamento de três professores coordenadores, da 
carreira do pessoal docente do Ensino Superior Politécnico, na Área Disciplinar de Educação e Ciências Sociais do 
Instituto Politécnico de Viana do Castelo, de acordo com o Edital n.º 445/2020, publicado em Diário da República, 2.ª 
série, N.º 6 — 25 de março de 2020, concordo com o teor da ata, em anexo, sobre a seriação e lista ordenada final dos 
candidatos, de 26 de outubro de 2020, e aprovo a lista de ordenação final dos candidatos admitidos e avaliados no 
processo concursal. 
  
O membro do júri 
Manuel Celestino Vara Pires 
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Miguel Brito

De: DONIZETE RODRIGUES <dony@ubi.pt>
Enviado: 27 de outubro de 2020 19:19
Para: Miguel Brito
Assunto: Declaração e Ata/DR
Anexos: Ata:DR.docx

Exmo. Presidente do júri  
   
Na qualidade de membro do júri do concurso documental para o recrutamento de três professores 
coordenadores, da carreira do pessoal docente do Ensino Superior Politécnico, na Área Disciplinar de 
Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, de acordo com o Edital n.º 
445/2020, publicado em Diário da República, 2.ª série, N.º 6 — 25 de março de 2020, concordo com o teor 
da ata, em anexo, sobre a seriação e lista ordenada final dos candidatos, de 26 de outubro de 2020, e 
aprovo a lista de ordenação final dos candidatos admitidos e avaliados no processo concursal.  
   
O membro do júri  
Donizete Rodrigues  
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Miguel Brito

De: Paula Cristina Almeida Cadima Remoaldo <premoaldo@geografia.uminho.pt>
Enviado: 27 de outubro de 2020 10:26
Para: Miguel Brito
Anexos: Ata 3 Conc prof coord IPVC Educação e Ciências Sociais - Seriação e lista ordenada 

final dos candidatos.pdf

Exmo. Presidente do júri 
  
Na qualidade de membro do júri do concurso documental para o recrutamento de três professores 
coordenadores, da carreira do pessoal docente do Ensino Superior Politécnico, na Área Disciplinar de 
Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, de acordo com o Edital n.º 
445/2020, publicado em Diário da República, 2.ª série, N.º 6 — 25 de março de 2020, concordo com o teor 
da ata, em anexo, sobre a seriação e lista ordenada final dos candidatos, de 26 de outubro de 2020, e aprovo 
a lista de ordenação final dos candidatos admitidos e avaliados no processo concursal. 
  
Com os melhores cumprimentos. 
 
Paula Cristina Almeida Cadima Remoaldo 
Professora Catedrática da Universidade do Minho 
 
 
Paula Remoaldo  
Professora Catedrática 
Diretora do Lab2PT (Laboratório de Paisagens, Património e Território) - Centro avaliado com Excelente pela FCT 
paularemoaldo@gmail.com 


