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ATA NÚMERO 2 DO CONCURSO DOCUMENTAL, PARA RECRUTAMENTO DE UM PROFESSOR ADJUNTO, NA 

MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO, COM 

PERÍODO EXPERIMENTAL DE CINCO ANOS, PARA A ÁREA CIENTÍFICA DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS SOCIAIS, 

GRUPO DISCIPLINAR DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES, ÁREA DISCIPLINAR DE DIDÁTICA DAS 

LÍNGUAS, ESPECIALIDADE DE ENSINO DO PORTUGUÊS NAS PRIMEIRAS IDADES, DO MAPA DE PESSOAL DO 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO (IPVC)- ----------------------------------------------------------------------- 

------Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, pelas catorze horas reuniu o júri do concurso 

em epígrafe, nomeado pelo Despacho-IPVC-P-40/2022, de 31 de março, através de videoconferência. 

Participaram na reunião os seguintes membros:------------------------------------------------------------------------------------ 

------Professora Doutora Maria Carminda Soares Morais, Professora Coordenadora do IPVC, que presidiu nos 

temos do preconizado na alínea a) do número um, do artigo vigésimo terceiro do Estatuto da Carreira do Pessoal 

Docente do Ensino Superior Politécnico (ECPDESP) na redação última do Decreto-Lei número 207/2009, de trinta 

de agosto, com as alterações introduzidas pela Lei número 7/2010, de treze de maio, e da alínea a), do ponto 

dois, do artigo 16º do Despacho número 7986/2014, em Diário da República (DR), segunda Série, número 

115/2014, de dezoito de junho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Celda Maria Gonçalves Morgado, Professora Coordenadora do Instituto Politécnico do Porto; ----------------- 

------ José António Brandão Soares de Carvalho, Professor Associado, com agregação, do Instituto de Educação 

da Universidade do Minho;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ João Paulo Rodrigues Balula, Professor Coordenador do Instituto Politécnico de Viseu; -------------------------- 

------Luís Filipe Tomás Barbeiro, Professor Coordenador Principal do Instituto Politécnico de Leiria; -----------------

------Maria de Fátima Outeirinho, Professora Associada da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. ------- 

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

------Ponto um - Admissão/exclusão dos candidatos, nos termos do n.º 1 do artigo 22.º do Despacho n.º 10 

990/2010-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Ponto dois - Calendarização a que o júri se propõe obedecer para cumprimento dos prazos previstos no 

Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico (ECPDESP) e no Despacho n.º 10 

990/2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Verificada a existência de quórum, nos termos da alínea a), do número um, do artigo 23º do ECPDESP, 

transcrita na alínea a) do artigo 16º do Despacho número 7986/2014, de dezoito de junho, publicado em Diário 

da República, segunda série, número 115, a Presidente deu início aos trabalhos, cumprimentando os membros 

do Júri e renovando os agradecimentos em nome do Senhor Presidente do IPVC, Professor Doutor Carlos 



 

2 
 

Rodrigues, e em seu nome, relativos não só à disponibilidade para participarem no presente concurso, mas 

também pelo investimento na maximização das condições de funcionamento do mesmo. ---------------------------- 

------Ponto um - Admissão/exclusão dos candidatos, nos termos do n.º 1 do artigo 22.º do Despacho n.º 10 

990/2010-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------A presidente do júri deu início aos desenvolvimentos inerentes a este ponto, nos termos da Declaração de 

Retificação n.º 672/2022 publicada em Diário da Républica, nº 149, 2.ª série, de três de Agosto, de 2022, que o 

Retifica o Edital n.º 817/2022, inserto no Diário da República, 2.ª série, n.º 109, de 6 de junho de 2022.----------- 

------O júri deu inicio à análise dos doze processos de candidatura, com vista à admissão versus exclusão, cujos/as 

titulares a seguir se identificam: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Amanda Oliveira Rebelo------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Ana Cláudia Loureiro----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Ana Isabel de Sousa Ferreira Pinto------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------Ana Raquel Rodrigues da Costa Aguiar------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Carla Cristina Fernandes Monteiro------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------Irene Maria Dias Cadime------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Lígia Maria Moreira Fernandes----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Luciana Manuela de Almeida Graça---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Maria Clara Figueiredo Amorim---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Maria Daniela Pereira de Sousa---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Maria de Fátima Vermelho Milheiro Alves Carneiro-------------------------------------------------------------------------- 

------Rosana Muniz de Medeiros--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------No que diz respeito ao requisito de titularidade do grau de doutor ou do título de especialista na área ou 

área afim daquela para que foi aberto o concurso, entendeu o júri, por unanimidade, tomar como referência o 

conjunto expresso no edital como "área científica de Educação e Ciências Sociais, grupo disciplinar de Educação 

e Formação de Professores, área disciplinar de Didática das Línguas, especialidade de Ensino do Português nas 

Primeiras Idades" para a consideração da área abertura do concurso, a fim de que o professor a recrutar possa 

dar resposta às funções previstas, em níveis mais específicos, designadamente a área disciplinar e especialidade 

mencionados. Em conformidade com este entendimento, para a consideração de área como afim daquela para 

que é aberto o concurso, com a mesma finalidade, tomou como critério de afinidade o facto de um 

doutoramento integrar ou apresentar cruzamento por via da especialidade ou ramo com os níveis mais 

específicos de Didática das Línguas e Ensino do Português.---------------------------------------------------------------------- 
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------No que respeita às candidaturas recebidas, o júri procedeu à verificação dos elementos apresentados, 

designadamente à reunião dos requisitos exigidos e à apresentação dos documentos essenciais à admissão, 

tendo deliberado, por unanimidade, intentar excluir as candidatas, com a fundamentação que se indica:--------- 

------ Por não reunir os requisitos específicos de admissão ao concurso [cf. previsto no ponto 3.2 do Edital nº 

817/2022, publicado no Diário da República, 2.ª Série, nº 109, de 06 de junho de 2022], concretamente, não é 

detentora do grau de doutor, ou do título de especialista, a candidata:----------------------------------------------------- 

------Maria Daniela Pereira de Sousa;---------------------------------------------------------------------------------------------------  

------Por não serem detentoras do grau de doutor, ou do título de especialista, na área do concurso ou área afim, 

as seguintes candidatas:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------Amanda Oliveira Rebelo;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------Carla Cristina Fernandes Monteiro;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Irene Maria Dias Cadime;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------Lígia Maria Moreira Fernandes;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Maria Clara Figueiredo Amorim;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Maria de Fátima Vermelho Milheiro Alves Carneiro;------------------------------------------------------------------------- 

------Rosana Muniz de Medeiros.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Foram admitidas, por unanimidade, as seguintes candidatas: ------------------------------------------------------------ 

------Ana Cláudia Loureiro;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Ana Isabel de Sousa Ferreira Pinto;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Ana Raquel Rodrigues da Costa Aguiar;------------------------------------------------------------------------------------------ 

------Luciana Manuela de Almeida Graça.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O júri elaborou a lista provisória de candidatas excluídas (anexo I) e admitidas (anexo II). ----------------------- 

------A Presidente do Júri não votou por não ser professor da área disciplinar para que o concurso foi aberto, nos 

termos do artigo 23.º, n.º 2, alínea a) do ECPDESP e 12.º, n.º 1 do Despacho n.º 10 990/2010.------------------ 

------Ponto dois - Calendarização a que o júri se propõe obedecer para cumprimento dos prazos previstos no 

Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico (ECPDESP) e no Despacho n.º 10 

990/2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----O Júri deliberou aprovar a seguinte calendarização:-------------------------------------------------------------------------- 

Admissão/exclusão dos candidatos Até 9/12/2022 

Notificação dos candidatos excluídos, no âmbito da audiência dos 

interessados 
Até 12/12/2022 

Apreciação da pronúncia dos interessados Até 5/01/2023 
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Notificação dos candidatos excluídos da deliberação final quanto à 

admissão/exclusão (novo período de audiência prévia, caso seja 

necessário) 

Até 06/01/2023 

Apreciação das candidaturas Até 30/1/2023 

Elaboração da lista provisória de ordenação de candidatos/as Até 27/01/2023 

Notificação dos candidatos das listas supra, no âmbito da audiência dos 

interessados 
Até 1/02/2023 

Apreciação da pronúncia dos interessados Até 23/02/2023 

Elaboração da lista final de ordenação de candidatos/as Até 28/02/2023 

Remessa para homologação Até 3/03/2023 

 ----------  As deliberações supra foram tomadas por votação nominal e por unanimidade, sendo que a Presidente 

do Júri não votou por não ser professor da área disciplinar para que o concurso foi aberto, nos termos do artigo 

23.º, n.º 2, alínea a) do ECPDESP e 12.º, n.º 1 do Despacho n.º 10 990/2010. 

 ----------  Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, pelas dezasseis horas e trinta minutos, da 

qual se lavrou a presente ata que depois de lida será aprovada e assinada por todos os membros do Júri.---------  

  

A Presidente, 

 

 

 

 

 

 

(Professora Doutora Maria Carminda Soares Morais) 
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Os Vogais efetivos: 

 

 

 

 

 

(Professora Doutora Celda Maria Gonçalves Morgado) 
 
 
 
 
 
 

(Professor Doutor José António Brandão Soares de Carvalho) 
 

 

 

(Professor Doutor João Paulo Rodrigues Balula) 
 

 
 
 
 
 

(Professor Doutor Luís Filipe Tomás Barbeiro) 
 
 
 
 
 

(Professora Doutora Maria de Fátima Outeirinho) 
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