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ATA NÚMERO 3 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 três dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, pelas nove 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 – Elaboração e aprovação da lista definitiva de candidatos admitidos e excluídos------------------ 

------Ponto dois - Apreciação das candidaturas admitidas, cf. artigo 24.º do Despacho número 7986/2014 de 

18 de junho----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 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 18 de junho, publicado em Diário da 

República, segunda série, número 115, a Presidente deu início aos trabalhos, cumprimentando institucional e 

pessoalmente o júri, e informando de que não se registaram reclamações no âmbito desta fase do concurso. --- 
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------Foram elaboradas as listas definitivas de candidatas admitidas (ANEXO I) e excluídas (ANEXO II) -------------- 

------Ponto dois - Apreciação das candidaturas admitidas, cf. artigo 24.º do Despacho número 7986/2014 de 

18 de junho----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Considerando o teor das deliberações antecedentes, o júri procedeu à apreciação das quatro candidaturas 

admitidas, tendo por referente os critérios de seleção, seriação e ordenação das candidatas definidos nos pontos 

14º e 15º do Edital n.º 817/2022, de 6 de junho, relevando a não determinação da realização de audições 

públicas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Com base no procedimento anteriormente referido, as candidatas admitidas obtiveram a seguinte  

classificação final, conforme grelha anexa a esta ata (ANEXO III) 

------Ana Cláudia Loureiro -25,30 pontos;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Ana Isabel de Sousa Ferreira Pinto - 38,50 pontos;--------------------------------------------------------------------------- 

------Ana Raquel Rodrigues da Costa Aguiar – 35,47 pontos;--------------------------------------------------------------------- 

------Luciana Manuela de Almeida Graça, 79,44 pontos --------------------------------------------------------------------------- 

------Em resultado da pontuação obtida, procedeu à ordenação das candidatas, nos seguintes termos: ------------ 

------1º Luciana Manuela de Almeida Graça------------------------------------------------------------------------------------------- 

------2º Ana Isabel de Sousa Ferreira Pinto-------------------------------------------------------------------------------------------- 

------3º Ana Raquel Rodrigues da Costa Aguiar--------------------------------------------------------------------------------------- 

------4º Ana Cláudia Loureiro-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------De seguida, foi elaborada a Lista Provisória de Seriação e Ordenação das Candidatas (ANEXO IV). ------------- 

 ---------- Nos termos das disposições conjugadas do artigo  122.º do Código do Procedimento Administrativo e 

do artigo 23.º do Despacho número 7986/2014 de 18 de junho, o júri deliberou proceder à notificação dos 

candidatos por correio eletrónico, para, no âmbito do exercício do direito de participação dos interessados e no 

prazo de 10 dias úteis se manifestarem, por escrito, se assim o entenderem.---------------------------------------------- 

 ---------- Mais deliberou que, na eventualidade de ausência de pronúncia no termo do prazo fixado, as 

deliberações supra se convertem em definitivas.----------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  As deliberações 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 16.º, n.º 3 do Despacho número 7986/2014, de 18 de junho.--------------------- 

 ----------  Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, pelas doze horas, da qual se lavrou a 

presente ata que depois de lida será aprovada e assinada por todos os membros do Júri.------------------------------  
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A Presidente, 

 

 

 

 

(Professora Doutora Maria Carminda Soares Morais) 

Os/As 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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