ATA DE REUNIÃO: PROCEDIMENTO CONCURSAL DIRIGENTE
INTERMÉDIO 3º GRAU
Ata Nº

02

/

2022

Tipo de contrato e respetiva carreira:
A termo

Data: 2022
Hora início:
Hora fim:

- 02
- 07
12:00
13:30

Indeterminado

X Dirigente

Assistente Operacional

Assistente Operacional

X Intermédio

Assistente Técnico

Assistente Técnico

Técnico Superior

Técnico Superior

Informática

Informática

Outro

Outro

Local da reunião

X 3º Grau
4º Grau

Escola Superior de Saúde do Politécnico do Porto

Tipo de procedimento

Dirigente Intermédio de 3º Grau, para Coordenador Principal do Serviço de
Aprovisionamento e Gestão do Património da Escola Superior de Saúde
A – Uma vaga Coordenador Principal do Serviço de Aprovisionamento e Gestão do

Referência

Património
A Aguardar Publicação sob a forma de extrato - DRE- Diário da República

Publicitação do aviso

A Aguardar Publicação - BEP - Bolsa de Emprego Público
A Aguardar Publicação na página da Internet da ESS

Despacho
designação do Júri

de Despacho da Sra. Presidente da Escola Superior de Saúde do Politécnico do Porto,
de 2/11/2021
Presidente
1º Vogal efetivo

Júri

2º Vogal efetivo
1º Vogal suplente
2º Vogal suplente

Ordem de trabalhos

Maria Manuela Ramos Vieira da Silva, Vice-Presidente da
ESS
Teresa Paula Ferreira Teixeira, Administradora da ESS
Paulo Sérgio Ribeiro Nogueira Ferraz, Administrador da
Universidade de Trás os Montes e Alto Douro (UTAD)
Nuno Albertino Barbosa Ferreira da Rocha, Vice-Presidente
da ESS
Paula Maria Costa Lopes, Vice-Presidente da ESS

Ponto um: Elaboração da lista dos candidatos admitidos e excluídos;
Ponto dois : Avaliação Curricular dos candidatos admitidos ao primeiro método de
seleção.

Aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois pelas doze horas reuniu o júri nas instalações da
ESS|P.PORTO, a fim de dar cumprimento à ordem de trabalhos acima referida. -----------------------------Página 1/4
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Aberta a sessão às doze horas e verificada a presença de todos os elementos do Júri, a Presidente do Júri deu
início à reunião, cumprimentando todos os elementos do Júri e apresentando a ordem de trabalhos.
Seguidamente, iniciou-se a discussão do ponto um da ordem de trabalhos: Elaboração da lista dos candidatos
admitidos e excluídos: procedeu-se à apreciação das candidaturas, verificação dos elementos apresentados
pelos candidatos, designadamente a reunião dos requisitos exigidos e a apresentação dos documentos
essenciais à admissão ou avaliação, do procedimento acima referido e elaborou-se a lista dos candidatos
admitidos e excluídos ---------------------------------------------------------------------------------O Júri procedeu à confirmação das candidaturas que, no prazo previsto no edital, foram submetidas na
plataforma DOMUS. Verificou-se que foram submetidas seis candidaturas. O Júri analisou os processos de
candidatura, tendo deliberado, por unanimidade, admitir ao procedimento os seguintes candidatos, por serem
detentores dos requisitos exigidos por lei e se encontrarem nas condições previstas na publicação do
procedimento: -----------------------------------------------------------------------------------------

Nº Candidatura

Nome do(a) candidato(a)

18954

Ascendino João Dias da Silva

18901

Claudio Jorge Lusquinhos da Silva

18941

Mário Miguel Gonçalves de Moura

Próximo método de seleção a
que fica admitido

Avaliação Curricular

Mais foi deliberado, também por unanimidade, excluir os seguintes candidatos, pelos motivos abaixo indicados:

Nº Candidatura

Nome do(a) candidato(a)

18960

Arlindo Paulo do Carmo Pinto Cardoso

18957

Manuel Paulo Ferreira Fragoso

18941

Ricardo Filipe dos Reis Cruz

Motivo(s) da Exclusão
a
b, c
a

Motivo de exclusão:
a. - Não possuiu relação jurídica de emprego público
b. - A declaração apresentada pelo candidato data de 12 de agosto de 2020, ou seja, não está atualizada pois
o procedimento foi publicado em 2021; não apresenta ainda as avaliações de desempenho dos últimos
3 anos ou o motivo de ausência das mesmas, não cumprindo os requisitos enumerados no ponto 7.2.d)
do edital.
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c. - Não possui a licenciatura adequada, requisito obrigatório do edital; considerando as áreas de ensino e
formação e segundo a DGES, o curso do candidato integra a área de Engenharia e Técnicas Afins, a qual
não corresponde às áreas identificadas no aviso do presente concurso. Segundo a Portaria 592/91, de
29 de Junho, a qual define o diploma de estudos superiores especializados em Engenharia Informática
do Instituto Politécnico da Guarda, em concreto o seu artigo 20.º: 1 - Aos titulares do diploma de estudos
superiores especializados em Engenharia Informática, que nele hajam ingressado com a titularidade de
um dos bacharelatos a que se refere o n.º 2.º da presente portaria, será conferido o grau de licenciado em
Engenharia Informática desde que se verifique a efetiva formação de um conjunto coerente entre o
bacharelato e o diploma nos termos do n.º 7 do artigo 13.º da Lei 46/86, de 14 de Outubro; 2 - Compete
ao conselho científico da Escola Superior de Tecnologia e Gestão verificar, em cada caso concreto, a
existência da referida coerência. Significa isto que o candidato, a ter o grau de licenciado , o que não
resulta da documentação apresentada, o mesmo seria atribuído na área de Engenharia Informática -------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois da ordem de trabalhos: Avaliação Curricular dos candidatos admitidos ao primeiro método de seleção.
O júri procedeu à apreciação das candidaturas apresentadas pelos candidatos considerando o disposto no ponto
8.2 do Edital, sendo que a pontuação da avaliação curricular apresentada no anexo I resulta da seguinte fórmula:
AC = 0,3AC +0,3FP + 0,4EP, em que AC corresponde a habilitação académica, FP corresponde a formação
profissional e EP corresponde a experiência profissional. De acordo com a pontuação da avaliação curricular dos
candidatos foram identificados o(s) candidato(s) não admitido(s) ao próximo método de seleção, de acordo com
o ponto 8.5 do Edital, no(s) caso(s) em que a avaliação curricular tenha tido uma valoração inferior a 9,5.
De seguida foi elaborada uma tabela com a lista ordenada pela pontuação da Avaliação Curricular dos candidatos
admitidos ao próximo método de seleção: Entrevista Profissional de Seleção (EPS), que se apresenta no anexo I
à presente ata. --------------------------------------------------------------------------------------Os candidatos são notificados das deliberações do júri do procedimento, através da inserção da presente ata na
plataforma DOMUS e da subsequente notificação, gerada por essa plataforma, para os endereços de correio
eletrónico que constam dos documentos das suas candidaturas.
Nada mais havendo a tratar, pelas treze horas e trinta minutos, o Presidente do Júri declarou encerrada a reunião,
da qual para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada por todos os membros do júri. --------------

Maria Manuela Ramos Vieira da Silva
Maria Manuela Ramos Vieira da Silva Nuno Albertino
Barbosa
Rocha RAMOS VIEIRA
Assinado
porFerreira
: MARIAda
MANUELA
DA SILVA
Num. de Identificação Civil: BI085577367
Data: 2022.02.08 10:41:34 Hora padrão de GMT
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Assinado por: Teresa Paula Ferreira Teixeira
Num. de Identificação: 09620193
Data: 2022.02.08 10:49:40+00'00'

Paulo Sérgio Ribeiro Nogueira Ferraz

Assinado por: PAULO SÉRGIO RIBEIRO NOGUEIRA
FERRAZ
Num. de Identificação: 11069258
Data: 2022.02.08 21:06:01+00'00'
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