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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 5 
Aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, pelas catorze 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, através de 

videoconferência, todos os membros através de videoconferência 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; Maria Alexandrina 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 1- Apreciação e deliberação sobre o requerimento apresentado pela candidata Sónia 

Cristina Ril Cebolo no exercício do direito de audiência prévia conforme disposto nos termos legais. 

Ponto 2. Elaboração e aprovação da lista definitiva e ordenada das candidatas. -------------------------- 

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

Ponto 1- Apreciação e deliberação sobre o requerimento apresentado pela candidata Sónia 

Cristina Ril Cebolo no exercício do direito de audiência prévia conforme disposto nos termos legais.  

O Júri apreciou o requerimento da candidata que produz a resposta que se anexa à presente ata, 

não resultando em alteração da classificação efetuada anteriormente (Anexo1). ------------------------- 
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Ponto 2 - Elaboração e aprovação da lista definitiva e ordenada das candidatas. ------------------------- 

Não se tendo observado alteração na classificação final das candidatas, manteve-se a ordenação 

e as classificações. Desta lista foi elaborada e aprovada por unanimidade a lista definitiva e 

ordenada das candidatas que se anexa à presente ata (Anexo 2). ----------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião pelas quize horas, da qual foi lavrada 

a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada por todos os membros do júri. --------- 

 

 

 

O Presidente do júri 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

(José Pedro Pinto de Araújo) 

 

Vogal 

 

 

 

____________________________________________________________ 

(Isabel Margarida Marques Monteiro Dias Mendes)  

 

Vogal 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

(Alexandrina Maria Ramos Cardoso) 
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Vogal 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

(Teresa Isaltina Gomes Correia) 

 

 

Vogal 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

(Luís Carlos Carvalho da Graça) 
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