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, publicado no diário da República, 2.º série, n.º 5, de 8 de janeiro de 2020).

ATA NÚMERO CINCO

Ao vigésimo segundo dia de abril de dois mil e vinte e um, pelas dezassete horas e trinta minutos,
reuniu, através de meios telemáticos, por teleconferência, utilizando a ferramenta colibri/zoom,
no respeito pelo ponto 1 do artigo 5.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, o júri 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, do mapa de pessoal
deste Instituto, de acordo com o disposto nos artigos 10.º, 15.º, 15.º-A, 19.º e 29.º-B, do Estatuto
da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
185/81, de 1 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de agosto e pela Lei n.º
7/2010, de 13 de maio, adiante designado por ECPDESP, conjugados com o Regulamento
Concurso para a Contratação de Pessoal Docente de Carreira do IPVC — Despacho n.º
7986/2014, publicado na 2.ª série do DR, n.º 115, de 18 de junho de 2014. Estiveram presentes
na vídeo conferência, João Paulo Vieito, professor coordenador, com agregação, que presidiu,
por delegação de competências do Presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo e os
Vogais efetivos Ana Leonor Alves Ribeiro, professora coordenadora da Escola Superior de
Enfermagem do Porto, Maria Clara Amado Apóstolo Ventura, professora coordenadora da
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, Maria da Conceição Alves Rainho Soares Pereira,
professora coordenadora da Escola Superior de Saúde da Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro; Maria Neto da Cruz Leitão, professora coordenadora da Escola Superior de Enfermagem
de Coimbra, Paulo José Parente Gonçalves, professor coordenador da Escola Superior de
Enfermagem do Porto.-----------------------------------------------------------------------------------------------Ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto um: Apreciação da comunicação do Presidente do IPVC ao Presidente do júri de vinte de
abril p.p..----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O júri iniciou os trabalhos fazendo uma leitura atenta ao teor da comunicação do Exmo. Senhor
Presidente do IPVC, datada de vinte de abril p.p. (Anexo I), em que informa da desistência do
concurso da candidata Mara do Carmo de Jesus Rocha e solicita a revisão da lista de ordenação
final dos candidatos, em conformidade. -----------------------------------------------------------------------Face ao exposto, e depois de discutido o assunto, o presidente do júri colocou à votação a
revisão da lista de ordenação final dos candidatos, com a indicação da desistência da candidata
Mara do Carmo de Jesus Rocha. A proposta foi aprovada por maioria, com quatro votos a favor
e um contra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, o júri elaborou, nos termos aprovados, a lista de ordenação final dos candidatos
(Anexo II). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, pelas dezoito horas e trinta minutos, foi encerrada a reunião da
qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada será assinada pelo Presidente do
Júri e por um vogal efetivo, nos termos da deliberação do júri lavrada na ata n.º 1.----------------O Presidente
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