
 
 
De: Carlos Rodrigues <crod@ipvc.pt>  
Enviada: 20 de abril de 2021 16:51 
Para: João Vieito <joaovieito@esce.ipvc.pt> 
Cc: Recursos Humanos <rh@ipvc.pt> 
Assunto: Concurso recrutamento professor coordenador | Área disciplinar de Enfermagem 
(Edital nº 36/2020) | Desistência Mara Rocha 
 
Exm.º Senhor Presidente do júri do concurso para recrutamento de um professor coordenador 
na área disciplinar de Enfermagem (Edital nº 36/2020) 
Caro Doutor João Paulo Vieito 
 
Reencaminho a desistência do concurso acima identificado apresentada pela candidata Mara 
do Carmo de Jesus Rocha. 
Face a esta comunicação, e atendendo a que ainda não foi publicada a lista definitiva de 
ordenação final nem procedi à sua homologação, devolvo as atas das reuniões do júri, bem 
como a lista de ordenação final remetida anteriormente, para que possam considerar esta 
desistência da candidata e proceder à elaboração da ordenação final contemplando apenas os 
candidatos remanescentes no procedimento. 
 
Com os meus cordiais cumprimentos, 
 

 
Carlos Rodrigues 
Presidente 
  
Instituto Politécnico de Viana do Castelo  
Rua Escola Industrial e Comercial de Nun’Álvares, n.º 34  
4900-347 Viana do Castelo • Portugal  
Tel. +351 258 809 610 • Ext. 26103/26111 
  
www.ipvc.pt • crod@ipvc.pt 

 
Pondere antes de imprimir este e-mail! O Instituto Politécnico de Viana do Castelo segue uma política  
de sustentabilidade ambiental e dá preferência a produtos e serviços amigos do ambiente. 
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De: MARA ROCHA  
Enviada: 16 de abril de 2021 11:54 
Para: Geral IPVC <geral@ipvc.pt>; Carlos Rodrigues <crod@ipvc.pt> 
Assunto: FW: Concurso promoção categoria professor coordenador 3 lugares | Área disciplinar 
de Ciências da Saúde (Edital nº 533/2020) | Proposta de Contratação 
 
Exmo. Senhor Presidente do IPVC 
Prof. Doutor Carlos Rodrigues, 
 
 
Em virtude de ter assinado ontem, dia 15 de abril de 2021, o contrato como professor 
coordenador no âmbito do concurso documental para promoção à categoria de professor 
coordenador, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, para três postos de trabalho, na área disciplinar de Ciências da Saúde (Edital nº 
533/2020 – 2.ª série, DR n.º 76 de 17 de abril de 2020), venho por este meio desistir do 
concurso documental, para recrutamento de um professor coordenador, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para a área científica de 
Ciências da Saúde, grupo disciplinar de Enfermagem, área disciplinar de Enfermagem (Edital 
n.º 36/2020, 2.ª série do DR n.º 05 de 08 de janeiro de 2020), cujos trâmites ainda decorrem. 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
Mara Rocha  
Enfermagem  
Professor Coordenador 
 

Escola Superior de Saúde   
Rua D. Moisés Alves de Pinho   
4900-314 Viana do Castelo • Portugal 
Tel. + 351  258 809 550 • Tlm +351  937 300 016 • Ext. 24112 
 
www.ess.ipvc.pt  •  mararocha@ess.ipvc.pt 

 
Pondere antes de imprimir este e-mail! O Instituto Politécnico de Viana do Castelo segue uma  
política de sustentabilidade ambiental e dá preferência e serviços amigos do ambiente. 
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