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Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público por 

tempo indeterminado tendo em vista o preenchimento de um posto de trabalho da 

carreira/categoria de Técnico Superior ref.ª IPVC-01/2021 - código de oferta BEP 

OE202112/0323 

ATA N.º 6 

Ao dia dezasseis do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, pelas 9 horas e 30 

minutos, reuniu o júri designado para o procedimento concursal, tendo em vista o 

preenchimento de um posto de trabalho, na categoria/carreira de Técnico Superior, previsto e 

não ocupado no mapa de pessoal dos Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Viana 

do Castelo, na modalidade de relação jurídica de emprego público a constituir por contrato de 

trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, aberto por despacho do Presidente do 

IPVC de 3/11/2020, constituído por: 

Presidente: José Luís da Rocha Ceia - Administrador dos Serviços de Ação Social do Instituto 

Politécnico de Viana do Castelo; 

1.º Vogal efetivo: Rita Isabel Couto Pinheiro – Professora Adjunta da Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo; 

2.º Vogal Efetiva: Maria Alberta Pereira das Neves Fonseca Araújo – Professora Adjunta da Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. 

A presente sessão teve como objetivo proceder à realização do método de seleção “entrevista 

profissional de seleção”, conforme convocatória remetida à candidata. 

A classificação final da entrevista, que se reflete na tabela abaixo, foi obtida através da avaliação 

dos parâmetros e aplicação da respetiva ponderação, conforme indicado na Ata n.º 1, 

constantes do guião da entrevista previamente elaborado. 

 
Classificação Final  

Entrevista Profissional de 

Seleção 
Candidato(a) 

Maria João Oliveira Moura 12 valores - Suficiente 
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Face à nota obtida na entrevista, o júri aplicou a fórmula de classificação final definida 

previamente, tendo sido atribuída a classificação constante da lista provisória de ordenação final 

anexa a esta ata. 

Nada mais havendo a tratar o júri deu por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos membros do júri presentes. 

 

O Presidente, José Luís da Rocha Ceia 

 

O 1.º Vogal Efetivo, Rita Isabel Couto Pinheiro 

 

O 2.º Vogal Efetivo, Maria Alberta Pereira das Neves Fonseca Araújo 
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