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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 6 

 
Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de 2021, pelas onze horas e trinta 
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. Exercício do direito de participação de interessados – Paulo José Santos Vaz. 
2. Resultados do método de seleção Avaliação Psicológica 
3. Método de Seleção Avaliação Curricular  
4. Método de Seleção Entrevista de Avaliação de Competências  

Relativamente ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, Exercício do direito de 
participação de interessados – Paulo José Santos Vaz, recebeu o presidente do júri a 
notificação de 30 de julho, com o seguinte teor: 

“EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO DO ARTIGO 122, Nº1 DO CODIGO DO PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO O CANDIDATO REQUER O ACESSO ÀS PROVAS DE CONHECIMENTO DOS CANDIDATOS A 
CONCURSO PARA EFEITOS DE ANALISE E COMPARAÇÃO. REQUER TAMBEM O ACESSO A ATA Nº1 QUE ATÉ 
AO MOMENTO NAO FOI TORNADA PUBLICA NO PORTAL DO IPVC.” 

O presidente do júri verificou que a ata 1, correspondente aos critérios a publicar no 
edital do concurso não se encontrava acessível no portal, tendo determinado a 
publicação da mesma a treze de agosto de 2021. Notificou ainda o candidato Paulo José 
Santos Vaz para proceder à consulta da sua prova no dia seis de setembro de 2021 pelas 
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15h00. Após a consulta da prova, recebeu o presidente do júri, no mesmo dia, a seguinte 
notificação do candidato: 

“Após a consulta da prova, venho por este meio requerer a regularização da pergunta certa 
marcada como errada no grupo dos estatutos do IPVC.” 
 
O júri procedeu à análise da reclamação, tendo sido verificado que existiu um erro nos 
critérios de correção da questão I da 1ª Fase. Assim, deliberou o júri atribuir a 
classificação máxima (3 pontos em 200) na questão em causa a todos os candidatos. 
Desta situação resulta uma nova classificação revista que a seguir se indica, procedendo 
à republicação em anexo a esta ata - “Classificações da Prova de Conhecimentos 
(Revisão das Classificações)” - dos resultados resultantes da revisão das classificações 
da prova de conhecimentos. Não existem alterações à ordenação dos candidatos nem 
se verificam alterações na aplicação dos critérios para admissão a outros métodos de 
seleção. Deliberou ainda proceder à publicação dos resultados. 

Classificações da Provas de Conhecimentos (Revisão das classificações) 

Candidatos admitidos à referência 1: 

• Diogo Francisco Rodrigues Teixeira  11,50 valores 
• Filipe Manuel de Faria Miranda   19,60 valores 
• Ivo Jerónimo da Silva Araújo    7,90 valores  b) 
• Pedro Miguel da Silva Barbosa   20,00 valores 
• Ricardo Ferreira Moreno   11,25 valores 

Candidatos admitidos à referência 2: 

• Diogo Francisco Rodrigues Teixeira  10,30 valores 
• Duarte Nuno Castelo Lima da Silva  19,70 valores 
• Mafalda da Costa Gomes Rocha Mesquita faltou   a) 
• Paulo José Santos Vaz    18,80 valores 

Candidatos admitidos à referência 3: 

• Henrique Maranhão de Sousa   faltou   a) 
• Leandro Martins de Sá    10,10 valores 
• 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. 
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Relativamente ao segundo ponto da ordem de trabalhos, Resultados do método de 
seleção Avaliação Psicológica, o júri recebeu as classificações do método de avaliação 
psicológica realizadas pela empresa consultora - Psicoviana no dia oito de setembro, 
sendo as classificações finais apresentadas nesta ata e no anexo “Resultado da 
Avaliação Psicológica realizada pela empresa consultora – Psicoviana” que determinou 
o júri publicar no portal do IPVC. 

Classificações da Avaliação Psicológica 

Candidatos admitidos à referência 1: 

• Diogo Francisco Rodrigues Teixeira  Faltou a) 
• Filipe Manuel de Faria Miranda   Bom – 16 valores 
• Pedro Miguel da Silva Barbosa   Bom – 16 valores 
• Ricardo Ferreira Moreno   Suficiente – 12 valores 

Candidatos admitidos à referência 2: 

• Diogo Francisco Rodrigues Teixeira a)  Faltou a) 
• Duarte Nuno Castelo Lima da Silva  Bom – 16 valores 

Candidatos admitidos à referência 3: 

• Leandro Martins de Sá    Suficiente – 12 Valores 
 
a) Candidato excluído por não ter comparecido à Avaliação Psicológica. 

Relativamente ao terceiro ponto da ordem de trabalhos, determinou o júri proceder à 
Aplicação do Método de Seleção Avaliação Curricular ao Candidato Paulo José Santos 
Vaz. Da análise da documentação apresentada, e aplicação dos critérios e ponderação 
dos elementos em análise, resultou a seguinte classificação, cujo detalhe se anexa a esta 
ata (“Classificações da Avaliação Curricular”). Deliberou ainda proceder à publicação 
dos resultados e notificação dos candidatos. 

Classificações da Avaliação Curricular 

• Paulo José Santos Vaz    16,10 valores 

Relativamente ao quarto ponto da ordem de trabalhos, Método de Seleção Entrevista 
de Avaliação de Competências, determinou o júri realizar o mesmo no dia 1 de outubro 
de 2021, nos serviços centrais do IPVC, a partir das 9h30, com o seguinte 
escalonamento. Mais determinou o júri convocar os candidatos. 

• Duarte Nuno Castelo Lima da Silva 09h30 
• Filipe Manuel de Faria Miranda  10h00 
• Leandro Martins de Sá   10h30 
• Pedro Miguel da Silva Barbosa  11h00 
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• Ricardo Ferreira Moreno  11h30 
• Paulo José Santos Vaz   12h00 

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. 

 

23 de setembro 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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