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Concurso para especlalista 

ATA nºl 

..... .. ......... ............ .. ........ ................... ............................ .. ........... ...................... 
Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e vinte, pelas catorze horas e 

trinta minutos e por teleconferêncla, reuniu o júri das provas públicas para atribuição 

do Titulo de Especialista na órea de Turismo, requeridas pelo candidato Nuno Miguel 

Barbosa, nos termos previstos nos artigos 7º e 13º do Decreto-Lei nº 206/2009, que 

aprova o regime jurídico de atribuição do título de especialista, de 31 de agosto e nos 

artigos 6° e 14° do Regulamento para Atribuição do Título de Especialista , no Instituto 

Politécnico de Viana do Castelo, aprovado pelo Despacho n.º 4402/2011, publicado 

em Diório da República, de 1 O de março, constituído por: .................. .. ................ . 

Paulo Jorge Gonçalves Rodrigues, professor adjunto na Escola Superior de Tecnologia 

e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, que preside, por subdelegação 

de competências do Diretor da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, após 

delegação de competências do Presidente do Instituto Politécnico de Viana do Casteío 

publicada através do Despacho-lPVC-P-69 /2020; .... ... ......... ................ ........... . 

Deolinda Goretti Vaz da Silva Rebelo, professora adjunta da Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo; ... . ...... . .............. .. 

Carla Isabel Barreto Salgueiro Melo, professora adjunta convidada da Escola Superior 

de Hotelaria e Turismo do Instituto Politécnico do Porto; ...................... . ............ .. .. 

Vânia Natércia Gonçalves Costa, professora adjunta da Escola Superior de Hotelaria 

e Turismo do Instituto Politécnico do Cóvado e do Ave; ......... . ..... , ....... .... ........... . .. 

Pedro Barros, diretor geral do Alma AtPorto; e ........ .. .......... . ........ . ..... .. ..... .. .... . 

Maria Cristina Gomes Mendes, técnica superior no Turismo do Porto e Norte de Portugal. 

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: ..... .. .... .. ............ . .......... .. . . .. ... .... . 

Ponto um - Informações sobre o concurso; .. ..................... . . .. ................. ... ..... .. 

Ponto dois -Apreciação Preliminar; , ...... . ................... . ....... .. ....... .. ........ . .... .. 

Ponto tris - Calendarização das Provas; .. . ...... . ... .. .......................... . ........ . .. .. 

Ponto quatro - Organização das Provas ....... . ............. . .... .. . . .. .. ................ .. .. .. 

Ponto um: Depois de apresentada a legislação aplicóvel e analisados os documentos 

apresentados pelo candidato, o júri decidiu aprovar, por unanimidade, de acordo com 
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as alíneas a) e b) do artigo 5.º do Decreto -Lei n.0 206/2009, de 31 de agosto, a 

realização da prova de trabalho de natureza profissional, assim como da discussão do 

currículo profissional do candidato .. . . .. . ........... . .................. . ..... .. ......... . ....... . 

Ponto dois, No 8mblto da apreciação preliminar, o júri decidiu, por unanimidade, que 

o candidato satisfaz as condições de admissão às provas, tendo elaborado o seguinte 

relatório, subscrito por todos os membros, .................................................... .. 

Ap6s a análise da documentação apresentada e com base na legislação que sustenta a 

atribuição do título de especialista para o exercício de funções docentes no Ensino Superior 

Polité<nico - DL n.º 206/2009 de 31 de agosto e Despacho n.º 4402/201 J de 1 O de 

março de 201 l - considera-se que o requerente Nuno Miguel Barbosa satisfaz as 

condições de admissão às provas, dado que detém formação inicial superior e mais de I O 

anos de experiência profissional no âmbito da área cientifica de turismo e apresenta um 

currículo profissional de qualidade e relevância favorável à aceitação poro provas 

públicas .................................. . ............................... .. 

Decidiu ainda o júri solicitar ao candidato uma apresentação do CV de forma mais 

organizada, assim como uma revisão bibliográfica mais detalhada dos principais 

conceitos desenvolvidos no documento introdutório do trabalho de natureza profissional. 

Alguns aspetos formais deste documento devem ser reformulados ........................... . 

O júri deliberou que o candidato dispõe até ao dia 30 de dezembro, inclusive, para 

fazer entrega desses documentos ao presidente do júri por via eletrónica ................. . 

O candidato será de imediato informado da solicitação através de email, contendo o 

extrato desta ata ................. . ............................................................ . ... .. 

Ponto três, O júri decidiu, por unanimidade, que a prova será realizada no dia 27 de 

janeiro de dois mil e vinte e um, com inicio às l OhOO, na sala de reuniões da Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão .............................................................. .. 

Ponto quatro, Quanto à organização das provas no que concerne à apreciação e 

discussão do currículo profissional definiu-se que esta seja efetuada pelos vogais Dr. 

Pedro Barros (AlmaAtPorto) e Dr.ª Maria Cristina Gomes Mendes (Turismo do Porto e 

Norte de Portugal), em separado, podendo Intervir os restantes membros do júri, 

seguidas de discussão, com duração máxima de 2 horas tal como definido pelo 

Despacho n.0 4402/2011, de 1 O de março de 2011. Durante a parte da tarde, será 

realizada a apresentação do trabalho submetido pelo candidato, seguida de 

apreciação e discussão efetuada pelos vogais, Professora Doutora V8nia Natércia 

Gonçalves Costa (IPCA), Prof. Dr.ª Carla Isabel Barreto Salgueiro Melo (IPP) e 
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Professora Doutoro Oeolincl'a Gorettl Vaz t/{;I Siiva i!:•b<!.fo {il''lC), ~ • noo rirotervlr os 

restantes membros do iórl, no cumprlmenro di.) tentp.:, ,e,stipi:!ado pelo Deipacho n.º 

4402/2011, de 1 O de março de 2011 .... . .. .. .... ..... ... .. ..... .... .. ........ ... .. .. ... ..... . 

Nada mais havendo a Tratar, deu-se por encerrada a reoolõo, da qual se lavrou a 

presente ata que vai ser assinada pelos elementos do lllrl .. . ..... . .... ..... . ................. . 

······································································································ .. 
O Presidente do Jórl 

, .. ) 

-}~ p.cJ'1 p--._ 

Paulo Jorge Gonçalves Rodrigues 

Professor Adjunto da Escola Superior de Tecnologia e Gestõo do Instituto Polttécnlco 

de Viana do Castelo 

Os Vogais 

Deollnda Gorettt Vaz da SIiva Rebelo 

Professora adlunta da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Polltécnico 

de Viana do Castelo 

Carla Isabel Barreto Salgueiro Melo 

Professora adlunta convidada da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Instituto 

Politécnico do Porto 



J,,J..,_..ç; Mq»QJ_ 
Vanla Natércia Gonçalves Costa 

Professora adjunta da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Instituto Pollt,cnlco 

do C6vado e do Ave 

Diretor geral êla Alma AtPorto 

Maria Cristina Gomes Mendes 

T~lca superior no Turismo do Porto e Norte de Portugal 
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