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Júri de admissão e seriação
33 Edição da Pós-graduação em Sistemas Integrados de Gestão - Qualidade, Ambiente, Energia e
Segurança
No dia 19 de setembro de 2018, pelas dezassete horas, na Escola Superior de Tecnologia e
Gestão (ESTG) do Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria), reuniu o júri nomeado pelo senhor
Presidente do IPLeiria, em 2 de janeiro de 2018, para apreciação das candidaturas à 3^ Edição da Pósgraduação em Sistemas Integrados de Gestão - Qualidade, Ambiente, Energia e Segurança.
Estiveram presentes os seguintes membros:
Hélder Manuel Ferreira dos Santos, coordenador de curso, que presidiu, e os vogais Luis
Manuel Ventura Serrano e Maria Lizete Lopes Heleno.
Verificada a existência de q u ó r u m , a presidente do júri deu início à ordem de trabalhos
A reunião destinou-se à admissão na referida edição da pós-graduação dos candidatos que se
apresentaram a concurso na fase de candidatura que encerrou a 10 de setembro de 2018.
Foram remetidas ao júri 18 candidaturas.
O júri procedeu à sua análise, tendo deliberado admitir os candidatos listados na Tabela 1 , uma
vez que cumprirem as condições de acesso e ingresso, e sequentemente, em função do número de
vagas, mais deliberou a sua colocação, não tendo procedido à seriação, por desnecessária, relevandose serem em número inferior ao número de vagas fixado.
Tabela 1: Candidatos admitidos.
Nome Completo
Albano Filipe Marques Teodoro
Bruno José Fernandes Dinis
David Alexandre Gonçalves Aderneira
Frederico Seixas Gonçalves
Isabel Maria Gaspar Silva
Joana Crespo Domingues
José Carlos Rodrigues da Costa Correia Mendes
Lidia Maria Goncalves Pereira
Maria Goreti Jesus Gaudêncio
Maribel de Sá Neves
Mónica Catarina Ferreira Lopes

Sandra Margarida Trigo Coelho
Sandrina Duarte Ferreira
Sarah Pinto Cordeiro
Vítor Emanuel Roque Mota
Filipa C r i s t i a n a Reis d e O l i v e i r a

Karina Rosales Antonio
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Admissão condicionada à comprovação da conclusão da licenciatura da candidata: Ana Sofia
Almeida Moniz.
As deliberações acima foram tomadas por unanimidade.
E nada mais havendo a tratar, deu-se por finda a reunião, da qual se lavrou a presente ata,
que, depois de aprovada, por unanimidade, vai ser assinada pelos membros do júri presentes.

O Presidente,

A vogal.

o vogal.

