
ATA DA 4.ª REUNIÃO DO JÚRI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA RECRUTAMENTO DE UM 

INVESTIGADOR AUXILIAR, EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS 

A TERMO RESOLUTIVO CERTO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE 

INVESTIGAÇÃO NO LIDA, ABERTO ATRAVÉS DO AVISO N.º 2012/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO 

DA REPÚBLICA, 2ª SÉRIE Nº 25, DE 5 DE FEVEREIRO -------------------------------------------------------- 

 

 ---------  Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e dezanove, reuniu pelas dezassete 

horas, nos Serviços Centrais do Instituto Politécnico de Leiria (IPL), o júri designado por despacho 

de 22/01/2019 do Presidente do Politécnico de Leiria, Professor Doutor Rui Filipe Pinto Pedrosa, 

constituído pelos seguintes elementos: -------------------------------------------------------------------------  

---------- Nuno Miguel Morais Rodrigues, Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, para 

a área de Investigação que preside e pelos vogais efetivos João Pedro Faustino dos Santos, 

Diretor da Escola Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha e diretor do LIDA e Teresa 

Cláudia Franqueira Baptista, Professora Associada da Universidade de Aveiro, que participou por 

videoconferência. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- A reunião destinou-se a apreciar os seguintes pontos: -------------------------------------------- 

---------- PONTO UM – Apreciação das pronúncias dos candidatos excluídos, no âmbito da 

audiência dos interessados na sequência da aplicação do método relativo à Avaliação do 

Percurso Científico e Curricular. ----------------------------------------------------------------------------------- 

---------- PONTO DOIS – Marcação das Entrevistas. ------------------------------------------------------------ 

---------- No cumprimento do ponto um da ordem de trabalhos, tendo terminado o prazo para o 

exercício do direito de participação dos interessados, quanto à intenção de exclusão de 

procedimento concursal, pelo facto de terem obtido uma valoração inferior a 9,5 valores, o júri 

constatou que, não foram oferecidas alegações por parte do candidato excluído, pelo que o 

resultado da avaliação do percurso científico e curricular constante na ata anterior se converte 

em definitivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Deliberou o júri notificar o candidato excluído, nos termos do n.º 6 do artigo 31.º, 

conjugado com a alínea a) do n.º 3 do artigo 30.º para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 

39.º, todos da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro alterada e republicada pela Portaria 145-

A/2011, de 6 de abril. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- No cumprimento do ponto dois da ordem de trabalhos, o júri deliberou, convocar a 

candidata Sandra Maria Pereira das Neves, por email, para uma Entrevista, de caráter público, 

a qual terá lugar no dia 14/06/2019, às 16:30h, nos Serviços Centrais, podendo igualmente, em 

caso de opção da mesma, ser realizada por videoconferência, conforme Anexo I à presente ata. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 --------- Todas as deliberações foram tomadas por votação nominal e por unanimidade (artigo 

23.º, n.º 1, da Portaria).----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Nada mais havendo a tratar foi dada por encerrada a reunião da qual se lavrou a 

presente ata que depois de lida e achada conforme vai ser assinada por todos os membros do 

júri. ----- - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A presente ata fica desde já disponível para consulta pelos interessados. -------------------  

 

O Presidente,                                           O vogal,                                              A vogal, 
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