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Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado tendo em vista o preenchimento de quatro postos de trabalho da 
carreira/categoria de Especialista de informática (m/f), Aviso n.º 20650/2020, publicado no 
Diário da República 2.ª série n.º 247 de 22 de dezembro. 

ATA N.º 5 

Aos 13 dias do mês de julho do ano de 2021, pelas 9 horas e 30 minutos, reuniu o júri designado 
para o procedimento concursal relativo ao Aviso n.º 20650/2020, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 247 de 22 de dezembro, correspondente à oferta de emprego 
identificada como OE202012/0609 na BEP, constituído por: 

Presidente: Pedro Miguel do Vale Moreira (Diretor da Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão do IPVC); 

1º Vogal Efetivo: Luís Eduardo Rodrigues Cachulo (Diretor dos Serviços Informáticos, do 
Instituto Politécnico de Leiria); 

1º Vogal Suplente: Luís Manuel Cerqueira Barreto (Diretor da Escola Superior de 
Ciências Empresariais do IPVC); 

A substituição do 2º Vogal Efetivo, foi feita a seu pedido e aceite pelo presidente do júri, por 
motivos incontornáveis de indisponibilidade. 

A presente sessão teve como ordem de trabalhos: 

1. Classificações das provas de conhecimentos e admissão ao método seguinte. 

Relativamente ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, o júri procedeu à correção das provas 
realizadas no dia sete de julho, sendo as classificações finais apresentadas nesta ata e em anexo 
a esta encontram-se as classificações por fase e tema das provas (anexo I da ata 5). 

Classificações da Prova de Conhecimentos 

Candidatos admitidos à referência 1: 

• Diogo Francisco Rodrigues Teixeira  10,90 valores 
• Filipe Manuel de Faria Miranda   19,00 valores 
• Ivo Jerónimo da Silva Araújo    7,30 valores  b) 
• Pedro Miguel da Silva Barbosa   19,40 valores 
• Ricardo Ferreira Moreno   11,25 valores 

Candidatos admitidos à referência 2: 

• Diogo Francisco Rodrigues Teixeira  9,70 valores 
• Duarte Nuno Castelo Lima da Silva  19,10 valores 
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• Mafalda da Costa Gomes Rocha Mesquita faltou   a) 
• Paulo José Santos Vaz    18,20 valores 

Candidatos admitidos à referência 3: 

1. Henrique Maranhão de Sousa   faltou   a) 
2. Leandro Martins de Sá    9,50 valores 
3. Pedro Micael Faria Marrucho   faltou   a) 

 

a) Candidato excluído por não ter comparecido à prova de conhecimentos. 
b) Candidato excluído por classificação inferior a 9.50 valores, de acordo com o ponto 13. 

c) do edital. 

 

Mais determinou o júri notificar por correio eletrónico os candidatos das classificações e da 
admissão ou exclusão ao método de seleção seguinte, conforme tabela que consta no anexo II 
a esta ata. 

Para os candidatos que não detêm relação jurídica de emprego público (RJEP) e para os que 
detendo RJEP tenham, nos termos legalmente previstos, afastado os métodos de seleção 
obrigatórios, o método de seleção seguinte será o de Avaliação Psicológica (AP). O método de 
AP será agendado e aplicado por empresa externa especializada privada. Para os restantes 
candidatos, o método de seleção seguinte é o método de Avaliação Curricular. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que foi 
aprovada por unanimidade e é assinada por todos os membros do júri. 

 

13 de julho de 2021 

O Presidente, Pedro Miguel do Vale Moreira 

O 1.º Vogal Efetivo, Luís Eduardo Rodrigues Cachulo 

O 1.º Vogal Suplente, Luís Manuel Cerqueira Barreto 
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