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Reunião do Júri do Concurso documental para recrutamento de dois postos de trabalho para 

Professor Adjunto, no Instituto Politécnico de Viana do Castelo, no Grupo Disciplinar de 

Enfermagem, na Especialidade de Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica. 

 

Ata nº 2 
Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, pelas dez horas, reuniram-se, por 

videoconferência, nos termos do Regulamento Concursal para a Contratação de Pessoal Docente 

de Carreira, publicado por Despacho n.º 3476/2021, em DR 2ª série n.º 63, de 31 de março, e ao 

abrigo do Decreto-Lei n.º 185/81 de 01 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de 

agosto e Lei n.º 7/2010, de 13 de maio, os membros do júri de concurso documental, para o 

recrutamento de dois postos de trabalho para Professor Adjunto, no Grupo Disciplinar de 

Enfermagem, na Especialidade de Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica, na modalidade de 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para o Instituto Politécnico 

de Viana do Castelo – Escola Superior de Saúde, de acordo com o edital 884/2022 de 27 de junho 

do IPVC, nomeado pelo Despacho-IPVC-P32/2022, do Presidente do IPVC de 15/03/2022. ------------- 

A reunião foi convocada nos termos regulamentares e estiveram presentes todos os membros 

efetivos do júri, a saber: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Pedro Pinto de Araújo, na qualidade de presidente, Professor Coordenador do Instituto 

Politécnico de Viana do Castelo; Isabel Margarida Marques Monteiro Dias Mendes, Professora 

Coordenadora da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra; Alexandrina Maria Ramos Cardoso, 

Professora Coordenadora da Escola Superior de Enfermagem do Porto; Teresa Isaltina Gomes 

Correia, Professora Coordenadora do Instituto Politécnico de Bragança; e Luís Carlos Carvalho da 

Graça, Professor Coordenador do Instituto Politécnico de Viana do Castelo.--------------------------------- 

Ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto único - Deliberação sobre a admissão e exclusão dos/as candidatos/as a concurso e 

elaboração da lista provisória dos/as candidatos/as admitidos/as e excluídos/as.------------------------- 

O júri recebeu dos Recursos Humanos do IPVC a informação de que no seguimento do termino do 

prazo das candidaturas para a ocupação de dois postos de trabalho para Professor Adjunto, na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado no Grupo 

Disciplinar de Enfermagem, na Especialidade de Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica, tinham 

sido rececionadas quatro candidaturas, remetendo em anexo os documentos constantes no suporte 

digital de cada candidato a todos os elementos do júri.--------------------------------------------------------  

Assim, receberam-se os processos de candidatura, identificados por ordem alfabética: Andreia 

Vanessa Afonso Soares Gonçalves; Catarina de Sousa e Silva; Maria da Conceição Pinto Moreira Freitas; 

e Sónia Cristina Ril Cebolo.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Júri procedeu à verificação e validação dos elementos apresentados pelas candidatas relativamente 

aos requisitos de qualificação exigidos para admissão e documentos, que devem instruir o processo de 

candidatura. Após esta verificação o júri deliberou, por unanimidade, que as candidatas reúnem os 

requisitos exigidos, conforme documentação apresentada, pelo que serão admitidas a este concurso: 

• Andreia Vanessa Afonso Soares Gonçalves - Título de Especialista em Enfermagem nos termos do 

Decreto-Lei n.º 206/2009 de 31 de agosto; enfermeira especialista em Enfermagem de Saúde 

Materna e Obstétrica; Declaração de cumprimento dos requisitos gerais, previstos no artigo 17.º da 

LTFP. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Catarina de Sousa e Silva - Título de Especialista em Enfermagem nos termos do Decreto-Lei n.º 

206/2009 de 31 de agosto; enfermeira especialista em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica; 

Declaração de cumprimento dos requisitos gerais, previstos no artigo 17.º da LTFP. --------------------- 

• Maria da Conceição Pinto Moreira Freitas - Título de Especialista em Enfermagem nos termos do 

Decreto-Lei n.º 206/2009 de 31 de agosto; enfermeira especialista em Enfermagem de Saúde 

Materna e Obstétrica; Declaração de cumprimento dos requisitos gerais, previstos no artigo 17.º da 

LTFP. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Sónia Cristina Ril Cebolo- Doutoramento em Enfermagem; enfermeira especialista em Enfermagem 

de Saúde Materna e Obstétrica; Cumprimento dos requisitos gerais, previstos no artigo 17.º da LTFP. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Decorrente da decisão de admissibilidade foi elaborada a lista provisória de candidatos admitidos e 

excluídos que se anexa à presente Ata. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião cerca das onze horas, de que foi lavrada a 

presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada pela presidente do júri e pelo vogal 

secretário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Presidente do júri 

 

 

___________________________________________________________ 

(José Pedro Pinto de Araújo) 

 

O vogal do júri 

 

 

__________________________________________________________ 

(Luís Carlos Carvalho da Graça) 
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