Procedimento de recrutamento de três professores coordenadores para
o IPVC na Área Disciplinar de Educação e Ciências Sociais
Análise da pronúncia apresentada pelo candidato Henrique Fernandes Rodrigues

Ata
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 dezasseis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, pelas nove 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 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. O Professor José Carlos Vilhena
Mesquita não justificou a sua ausência.

A reunião teve como ponto único da ordem de trabalhos a análise da pronúncia
apresentada pelo candidato Henrique Fernandes Rodrigues ao concurso para Professor
Coordenador da Área Disciplinar de Educação e Ciências Sociais.

Os professores Emília Martins, Fátima Paixão, Filomena Teixeira, Manuel Vara Pires e
Paula Remoaldo elaboraram respostas individuais à pronúncia do candidato Henrique
Fernandes Rodrigues, as quais fazem parte integrante, como anexos, da presente ata
(Anexos 1 a 5). Os professores Donizete Rodrigues, Emília Martins e Paula Remoaldo
procederam a alterações pontuais nas grelhas de avaliação anteriores (Anexos 6 a 8),
enquanto os professores Fátima Paixão, Filomena Teixeira e Manuel Vara Pires
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mantiveram como definitivas as grelhas de avaliação anteriores. O Professor Donizete
Rodrigues mencionou que efetuou a revisão da avaliação seguindo os argumentos
referidos no documento de pronúncia apresentado pelo candidato Henrique Fernandes
Rodrigues, ficando totalmente satisfeito com o resultado e seguro da aplicação dos
princípios de equidade, seriedade e rigor científico-académico que norteiam este tipo
de concurso.

Os membros do júri consideraram, por unanimidade, que a pronúncia apresentada em
sede de audiência prévia pelo candidato Henrique Fernandes Rodrigues evidencia
desconhecimento de procedimentos concursais, em concurso documental para a
ocupação de lugares para a categoria de professor coordenador do ensino superior
politécnico, particularmente, no que respeita à nomeação do júri, à sua constituição e
ao seu papel de avaliador em matérias técnico-científicas, pedagógicas e organizacionais
(gestão e extensão) na análise dos curricula dos candidatos. Também consideraram que
fica esclarecido que houve total imparcialidade, tendo sido aplicados, no âmbito das
competências do júri, e na área para que foi aberto o concurso, os critérios aprovados e
publicados no Edital.

A nova pontuação dos candidatos em cada subcomponente resultou da média
aritmética das valorizações feitas pelos membros do júri presentes na reunião (Anexos
9 e 10). 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 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:
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Candidato

DTC

DP

AO

CF

Lina Maria Dias da Fonseca

39,92

29,69

26,17

95,78

Maria Teresa Martins Gonçalves

40,00

30,00

23,57

93,57

Ana Maria Coelho de Almeida Peixoto

31,89

23,36

15,74

71,00

Henrique Fernandes Rodrigues

27,04

22,41

12,85

62,30

Olga Maria Pinto de Matos

14,03

23,31

14,59

51,92

António Pedro Queirós Pereira

11,26

17,77

8,29

37,32

A deliberação sobre a seriação dos candidatos foi tomada por unanimidade dos seis
vogais do júri, presentes na reunião, através de votação nominal fundamentada.

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 doze horas, 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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