
 

 

Concurso documental para recrutamento de um professor adjunto, na modalidade de contrato de 1 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com período experimental de cinco 2 

anos, para a área disciplinar de Engenharia Mecânica, especialidade de Sistemas Hidráulicos e 3 
Pneumáticos 4 

 5 

Ata 2 6 

Ao dia quinze do mês de março de dois mil e vinte e três, pelas dez horas, reuniu, por 7 

videoconferência, o júri do concurso em epígrafe, nomeado pelo Despacho – PVC-P-94/2022, 8 

estando presentes Luís Manuel Cerqueira Barreto, Professor Coordenador do Instituto Politécnico 9 

de Viana do Castelo e presidente do júri, por delegação de competências, Susana Margarida da 10 

Silva Vieira, Professora Associada do Departamento de Engenharia Mecânica do Instituto 11 

Superior Técnico, Elza Maria Morais Fonseca, Professora Coordenadora do Departamento de 12 

Engenharia Mecânica do Instituto Superior de Engenharia do Porto, Joaquim Gabriel Mendes, 13 

Professor Catedrático do Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia da 14 

Universidade do Porto, Carlos Fernando Couceiro de Sousa Neves, Professor Coordenador da 15 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria e Paulo Alexandre 16 

Gonçalves Piloto, Professor Coordenador do Departamento de Mecânica Aplicada do Instituto 17 

Politécnico de Bragança. -------------------------------------------------------------------------------------18 

A reunião teve como ponto único da ordem de trabalhos a elaboração da lista provisória de 19 

candidatos admitidos e de candidatos não admitidos, ao concurso documental para recrutamento 20 

de um professor adjunto, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 21 

indeterminado, com período experimental de cinco anos, para a área disciplinar de Engenharia 22 

Mecânica, especialidade de Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos, nos termos do regulamento de 23 

recrutamento, seleção e contratação de pessoal docente de carreira do Instituto Politécnico de 24 

Viana do Castelo, publicado no diário da República, 2ª série, N.º 115, de 18 de junho de 2014.  25 

Decorridos os prazos definidos no Edital do referido concurso, deram entrada, nos Serviços 26 

Centrais do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, quatro candidaturas que se listam a seguir: 27 

̶ Fernando António Varino de Figueiredo 28 

̶ Hugo Miguel Andrade Lopes Figueiredo da Silva 29 

̶ Nuno Alexandre de Oliveira Calçada Loureiro 30 

̶ Ricardo Fernando Rodrigues Pinto 31 

O júri verificou se as candidaturas reuniam as condições de admissibilidade conforme os 32 

requisitos inscritos no edital de abertura do referido concurso, tendo resultado na lista de 33 

candidatos admitidos e não admitidos apresentada a seguir. Esta decisão está sujeita aos termos 34 

do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico (ECPDESP), 35 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 2 185/81, de 1 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 69/88, de 3 36 

de Março, pelo Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de agosto (que procede à sua republicação) e pela 37 

Lei n.º 7/2010, de 13 de maio, do Regulamento n.º 290/2011, publicado em Diário da República, 38 

2.ª série, n.º 90, de 10 de Maio de 2011, e demais legislação aplicável para definição de critérios 39 

discricionais para os parâmetros de avaliação e seriação a referir no Edital do concurso 40 

documental. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 



 

 

Candidatos admitidos: 42 

̶ Ricardo Fernando Rodrigues Pinto 43 

̶ Hugo Miguel Andrade Lopes Figueiredo da Silva 44 

Candidatos não admitidos: 45 

̶ Fernando António Varino de Figueiredo * 46 

̶ Nuno Alexandre de Oliveira Calçada Loureiro ** 47 

* Por não cumprimento dos requisitos especiais de admissão constantes do Edital, “3.2 — 48 

Requisitos especiais: — São requisitos especiais de admissão os definidos nos termos do artigo 49 

19.º do ECPDESP: ao presente concurso poderão candidatar -se os detentores do grau de doutor 50 

ou do título de especialista na área disciplinar para o qual o concurso é aberto.”, já que não 51 

apresenta certificado do título de especialista. ------------------------------------------------------------52 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53 

** Por não cumprimento dos requisitos especiais de admissão constantes do Edital, “3.2 — 54 

Requisitos especiais: — São requisitos especiais de admissão os definidos nos termos do artigo 55 

19.º do ECPDESP: ao presente concurso poderão candidatar -se os detentores do grau de doutor 56 

ou do título de especialista na área disciplinar para o qual o concurso é aberto.”, já que não possui 57 

doutoramento na área disciplinar para o qual o concurso é aberto. -------------------------------------58 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata que foi 60 

aprovada, por unanimidade, por via eletrónica, e que será assinada por todos os elementos do júri. 61 

O presidente do júri 62 

 63 

 64 

 65 

(Luís Manuel Cerqueira Barreto) 66 

Os vogais 67 

 68 

 69 

 70 

(Susana Margarida da Silva Vieira) 71 

 72 

 73 

 74 

(Elza Maria Morais Fonseca) 75 



 

 

 76 

 77 

 78 

(Joaquim Gabriel Mendes) 79 

 80 

 81 

 82 

(Carlos Fernando Couceiro de Sousa Neves) 83 

 84 

 85 

 86 

(Paulo Alexandre Gonçalves Piloto) 87 
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