
 

 

ATA N.º 4 

Concurso externo de admissão a estágio para ocupação de um posto de trabalho da carreira não revista de 
especialista de informática, categoria de especialista de informática, grau 1, nível 2, em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, publicado sob o Aviso n.º 946/2021, DR 2ª série 
n.º 9, de 14 de janeiro 
 

Ao décimo sétimo dia do mês de maio de dois mil e vinte e um, reuniram, através de videoconferência, 

motivado pela atual situação epidemiológica e nos termos previstos no artigo 5º da Lei 1-A/2020 com todas 

as suas alterações, assim como no artigo 24º-A do Código do Procedimento Administrativo, os elementos do 

júri do concurso supra identificado, constituído por, Rui Pedro Charters Lopes Rijo, Pró-Presidente do 

Politécnico de Leiria, na qualidade de Presidente, por Luís Eduardo Rodrigues Cachulo, Diretor da Direção de 

Serviços Informáticos do Politécnico de Leiria e Ricardo Filipe Gonçalves Martinho, Professor Coordenador da 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico de Leiria na qualidade de vogais. 

A reunião teve como objetivos: 

Ponto um – divulgação dos resultados da prova de conhecimentos; 

Ponto dois – realização do método de seleção avaliação curricular aos candidatos que obtiveram uma 

pontuação igual ou superior a 9,5 valores no método de seleção prova de conhecimentos. 

Ponto três – marcação da data para a realização do método de seleção Entrevista. 

No cumprimento do ponto um da ordem de trabalhos e nos termos do artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/989, 

de 11 de julho, ainda aplicável à carreira de informática, por se tratar de uma carreira não revista, após a 

correção das provas de conhecimentos, e receção por parte da DSRH, da correspondência dos códigos aos 

nomes dos candidatos, o júri elaborou o Anexo I, no qual consta o resultado do método de seleção prova de 

conhecimentos. 

No cumprimento do ponto dois da ordem de trabalhos, o júri procedeu à Avaliação Curricular dos candidatos 

que obtiveram uma pontuação igual ou superior a 9,5 valores no método de seleção prova de conhecimentos. 

O resultado da avaliação curricular é o que consta no Anexo II à presente ata. 

No cumprimento do ponto três da ordem de trabalhos, o júri deliberou notificar os candidatos cujo resultado 

da Avaliação Curricular é igual ou superior a 9,5 valores para a realização do método de seleção complementar 

Entrevista Profissional de Seleção. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.pgdlisboa.pt%2Fleis%2Flei_mostra_articulado.php%3Fnid%3D3268%26tabela%3Dleis%26so_miolo&data=04%7C01%7Cana.gomes%40ipleiria.pt%7C946acb7f338d43783c0f08d8bc6cd156%7C536b85ada4484186a9afe3ccad3302c5%7C0%7C0%7C637466522832659252%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gS69%2FZ1JDYmpR0Ano9YSEVgdbuuNZn5JFvr5fWVN%2BeU%3D&reserved=0


A Entrevista Profissional de seleção será realizada na data e hora indicadas no Anexo III à presente ata, sendo 

os candidatos notificados para a sua realização, através de email, nos termos artigo 24º-A do Código do 

Procedimento Administrativo. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de que foi lavrada a presente ata que vai ser assinada por 

todos os membros do júri. 

 

O Presidente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os vogais, 
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