ATA nº1
------------Ao trigésimo dia do mês de abril de dois mil e vinte e um, pelas dezassete horas e por
teleconferência, reuniu o júri das provas públicas para atribuição do Título de Especialista na área
científica de Design do Produto, requeridas pelo candidato Ricardo Filipe Duarte Cabral, nos termos
previstos do Decreto-Lei nº 206/2009, que aprova o regime jurídico de atribuição do título de
especialista (RJTE), de 31 de agosto e no Regulamento para Atribuição do Título de Especialista no
Instituto Politécnico de Viana do Castelo (RATEIPVC) aprovado pelo Despacho n.º 4402/2011, publicado
em Diário da República, de 10 de março, constituído por: ----------------------------------------------------------------------Pedro da Silva Delgado, 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 Castelo publicada através do Despacho-IPVC-P-25/2021; ---------------------------------------Patrícia Alexandra Pinheiro de Castro Vieira, professora adjunta da Escola Superior de
Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo; ------------------------------------------------------------Maria João Guerreiro Félix, professora adjunta da Escola Superior de Design do Instituto
Politécnico do Cávado e do Ave; --------------------------------------------------------------------------------------------------------Daniel Raposo Martins, professor coordenador da Escola Superior de Artes Aplicadas do
Instituto Politécnico de Castelo Branco; ----------------------------------------------------------------------------------------------Alda Lúcia dos Santos Salgueiro Tomás, diretora criativa do Grupo Vista Alegre Atlantis; e ---------------Pedro Manuel de Oliveira Martins Pereira, gerente das empresas Larus Design e Alba. --------A reunião teve como ordem de trabalho: --------------------------------------------------------------------------------------------Ponto um – Informações sobre o concurso; -----------------------------------------------------------------------------Ponto dois – Apreciação Preliminar; ---------------------------------------------------------------------------------------Ponto três – Calendarização das Provas;----------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro – Organização das Provas.----------------------------------------------------------------------------------Ponto um: Foi realizada uma apresentação da legislação aplicável e foram analisados os
documentos apresentados pelo candidato. -----------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois: No âmbito 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: -------------------------------------------------------------------------------------------------------“Após a análise da documentação apresentada e com base na legislação que sustenta a atribuição a
atribuição do título de especialista para o exercício de funções docentes no Ensino Superior Politécnico
– DL n.º 206/2009 de 31 de agosto e Despacho n.º 4402/2011 de 10 de março de 2011 – considero que
o requerente Ricardo Filipe Duarte Cabral satisfaz as condições de admissão às provas, dado que detém
formação inicial superior e mais de 10 anos de experiência profissional no âmbito da área cientifica de
Design do Produto; apresenta um currículo profissional de qualidade e relevância favorável à aceitação
para provas públicas; e ainda que o trabalho apresentado se insere na área para que foram requeridas
as provas.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto três: O júri decidiu, por unanimidade, que as provas serão realizadas no dia 24 de maio
de dois mil e vinte e um, às 10h00 e às 14h00, respetivamente, para a apreciação do currículo
profissional e do trabalho, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão. -----------------------------------------página 1 de 2

------------Ponto quatro: Para a apreciação e discussão do currículo profissional, o júri acordou que fosse
efetuada pelos vogais Daniel Raposo Martins e Maria João Guerreiro Félix, em separado, podendo
intervir todos os membros do júri. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata
que vai ser assinada pelos elementos do júri. ---------------------------------------------------------------------------O Presidente do Júri
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Pedro da Silva Delgado
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