
 
 

ATA NÚMERO DOIS 

 

Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, pelas dezassete 

horas reuniu, por teleconferência, o júri constituído pela comissão de curso do Mestrado 

em Tecnologias da Informação e Comunicação em Educação para admissão e seriação 

dos candidatos de acordo com o edital. Esta comissão é constituída pelos docentes da 

Escola Superior de Educação, Elisabete Cunha (coordenadora e presidente do júri), César 

Sá e Isabel Vale, e pelos docentes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Isabel 

Araújo e Pedro Moreira.  

Após análise dos currículos individuais dos candidatos, verificando-se que o 

conjunto de candidaturas não excedia o número máximo de vagas previstas foram 

selecionados todos os que cumpriram os requisitos mínimos, não tendo sido feita a 

seriação, pelo que se apresenta, por ordem alfabética, a lista dos candidatos e a sua 

situação em relação ao concurso.  

Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião da qual se lavrou a 

presente ata. 

Relativamente às assinaturas, o júri deliberou, por unanimidade, que a ata será 

assinada, apenas, pela Presidente do Júri, depois de obtida a aprovação, por email, de 

todos os membros do Júri relativamente ao teor da mesma. 

 

Viana do Castelo, 23 de julho de 2021 

 

 

 

(Elisabete Cunha) 

  



 
ANEXO 

Curso de Mestrado em Tecnologias da Informação e Comunicação em 

Educação  
 

Lista por ordem alfabética 

 

Ordem Nome Estado 

1 Abubacar Indjai Admitido condicionalmente2 

2 Ana Maria Gonçalves Teixeira Fernandes Admitido 

3 António Manuel Ferreira Monteiro Almeida Oliveira Admitido 

4 Bárbara Santo Pires Admitido condicionalmente2 

5 Bergson Reinaldo de Luna Freire Excluído1 

6 Catarina Baepar Admitido condicionalmente2 

7 Cristovão Renan Freitas Cruz Admitido condicionalmente2 

8 Daniele Dias de Jesus Admitido condicionalmente2 

9 Edimar João Manga Vieira Ampaciqueiro Admitido condicionalmente2 

10 Edmar Soares Ramos Junior Admitido condicionalmente2 

11 Eliane Goulart da Cruz Admitido condicionalmente2 

12 Fernando Araújo Souza Admitido condicionalmente2 

13 Jose Wesley de Brito Matos Admitido condicionalmente3 e 4 

14 Maria Alice Martins Rosa Malacoski Admitido condicionalmente2 

15 Maykon Dennys Barros Pereira Admitido condicionalmente2 

16 Nene Augusto Lopes Admitido condicionalmente3 e 4 

17 Ricardo Américo Eiras Ribeiro Capitão Admitido 
 

 
1 Por incumprimento do ponto 2 do edital do concurso. 
2Admitido condicionalmente pela alínea b) do ponto 2 do edital. Requer validação do CTC 
relativamente à alínea d) do artigo 19.º do regimento do CTC. 
3Admitido condicionalmente pela alínea c) do ponto 2 do edital. Requer validação do CTC 
relativamente às alíneas e) do artigo 19.º do regimento do CTC. 
4Requerida a entrega de documento comprovativo da experiência na lecionação. 
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