
 

ATA N.º 7 

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA RECRUTAMENTO DE UM TÉCNICO SUPERIOR, ÁREA DE 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR 

TEMPO INDETERMINADO, PUBLICADO SOB O AVISO (EXTRATO) N.º 5424/2021, DR, 2ª SÉRIE, N.º 58, DE 24 

DE MARÇO 

Ao sexto dia do mês de julho de dois mil e vinte e um, pelas 10 horas, reuniram os elementos do júri do 

procedimento concursal supra identificado, autorizado por despacho de 12/02/2021 do Senhor Presidente do 

Politécnico de Leiria, constituído por, Rui Pedro Charters Lopes Rijo, Pró-Presidente do Politécnico de Leiria 

que presidiu e por Adaíl Domingues da Silva Oliveira, Coordenador do Gabinete de Segurança de Informação 

do Politécnico de Leiria e por Carlos Manuel da Silva Rabadão, Professor Coordenador da Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão do Politécnico de Leiria na qualidade de vogais efetivos. 

 A reunião destinou-se a: 

Ponto um – elaboração da lista com os resultados do método de seleção relativo à prova de conhecimentos.   

Ponto dois – marcação do método de seleção avaliação psicológica. 

No cumprimento do ponto um da ordem de trabalhos e na sequência do envio à DSRH da lista com a 

classificação das provas tendo por referência os códigos atribuídos aos candidatos, a DSRH remeteu a este júri 

a respetiva correspondência dos códigos ao nome dos candidatos, conforme Anexo I.  

Neste seguimento, deliberou elaborar a lista com o resultado obtido pelos candidatos no método de seleção 

Prova de Conhecimentos, conforme Anexo II. 

 Deliberou o júri publicitar os resultados obtidos no método de seleção prova de conhecimentos nos termos 

do artigo 25.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, republicada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de 

janeiro. Os candidatos que faltaram à realização da prova, que desistiram e os que obtiveram uma valoração 

inferior a 9,5 valores são excluídos do procedimento concursal, nos termos do n.º 10 do artigo 9.º da referida 

Portaria.   

No cumprimento do ponto dois da ordem de trabalhos, e após ter recebido a indicação por parte da Unidade 

de Psicologia da data com vista à marcação do método de seleção Avaliação Psicológica, deliberou o júri 

convocar os candidatos aprovados no método de seleção prova de conhecimentos, por email, para a 

realização daquele método, o qual terá lugar no dia 23 de julho de 2021 às 10 horas na Sala de Reuniões do 

Piso 0 do Edifício B da ESTG (Campus 2 do Politécnico de Leiria). 

 



Todas as deliberações foram tomadas por votação nominal e por unanimidade (artigo 15.º, n.º 1, da Portaria).  

 Nada mais havendo a tratar foi 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, ficando desde já disponível para consulta 

pelos interessados.  

 

O Júri 
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