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ATA DA 3.ª REUNIÃO DO JÚRI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA RECRUTAMENTO DE UM 
INVESTIGADOR DOUTORADO EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES 
PÚBLICAS A TERMO RESOLUTIVO CERTO, COM VISTA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES 
DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA NAS ÁREAS DO DESIGN, DAS ARTES OU DA CULTURA - ABERTO 
ATRAVÉS DO AVISO N.º 12621/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA, 2ª SÉRIE Nº 130, 
DE 07 DE JULHO - FCT, UIDP/05468/2020. 
 
 
 

 Aos dezassete dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, reuniu o júri designado por 

despacho de 20/04/2021 do Presidente do Politécnico de Leiria, constituído pelos seguintes 

elementos: 

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

Investigação que preside e pelos vogais efetivos Renato Jorge Costa Lopes Bispo e Teresa 

Margarida Luzio Morais, ambos Professores Adjuntos da Escola Superior de Artes e Design de 

Caldas da Rainha do Politécnico de Leiria. 

Ponto um -  proceder à realização e avaliação da Entrevista Profissional de Seleção; 

Ponto dois – efetuar a ordenação final dos candidatos que completaram o procedimento, com 

aprovação em todos os métodos de seleção aplicados, consubstanciada na elaboração da lista 

unitária de ordenação final dos candidatos aprovados. 

No cumprimento do ponto um da ordem de trabalhos, foi realizada a Entrevista Profissional de 

Seleção a qual decorreu através da plataforma zoom com os seguintes links.  

Carlos Miguel Santos Fernandes dos Santos: 

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/82123664167?pwd=eDJXTjhUMXpmTTlJMEdBTCsvMk8rdz09 

Mounir Sabeh Affaki 

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/88926545737?pwd=TWxMYkJTTzh5aGdIM0N6K2lFVndaZz09 

Rui Filipe Nicolau Lima Antunes 

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/89935448443?pwd=YzNKNGYvUngrQzM1TWFQTmRINWtmdz09 

Sandra Gonçalves Camacho 

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/87635792091?pwd=K3cvYlQyeVFZZ202dWxJQ0pzN2dQUT09 

Zoy Anastassakis 

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/83683389085?pwd=eUhUdXdxUzcveGRQQ3N3emNJQWE4dz09 

Nos termos previstos no n.º 6 do artigo 9.º da Portaria nº. 125-A/2019, de 30 de abril, 

republicada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, o Júri, mediante votação nominal, 



Página 2 de 3 

deliberou, por unanimidade, atribuir aos candidatos a classificação que consta nas grelhas de 

entrevistas que ficam anexas à presente ata, cujo resultado final é o seguinte: 

Nome do candidato Resultado Entrevista 

Carlos Miguel Santos Fernandes dos Santos 17.48 

Mounir Sabeh Affaki 9.78 

Rui Filipe Nicolau Lima Antunes 9.78 

Sandra Gonçalves Camacho 15.11 

Zoy Anastassakis 14.96 

 

No cumprimento do ponto dois da ordem de trabalhos, finda a aplicação dos métodos de 

seleção e face às classificações obtidas, o júri deliberou, por unanimidade, proceder à 

elaboração da lista unitária de ordenação final dos candidatos, da qual constam todos os 

candidatos aprovados, bem como dos candidatos excluídos no âmbito da aplicação dos métodos 

de seleção, conforme tabelas que se seguem: 

 

Projeto de lista Unitária de Ordenação Final dos Candidatos Aprovados 

 

Ordenação Nome do candidato Classificação final 

1 Carlos Miguel Santos Fernandes dos Santos 17.41 

2 Rui Filipe Nicolau Lima Antunes 17.36  

3 Zoy Anastassakis 16.98  

4 Sandra Gonçalves Camacho 16.81  

5 Mounir Sabeh Affaki 16.64  

 

Lista de candidatos excluídos no âmbito da aplicação dos métodos de seleção 

Nome do candidato Motivo 

Deborah Kramer Pereira a) 

Paula Maria Ganhão a) 

Debora Russi Frasquete  b) 

Filipa Pontes Lança  b) 

Joana Sofia Baptista Costa  b) 

Jorge Nuno Pais Leal  b) 

Larissa Camilo de Souza Lima e Silva  b) 
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Vagner de Sousa Vargas  b) 

Legenda: 

a) Candidato excluído do procedimento por ter obtido valoração inferior a 9,5 valores (convertido na escala 

de 0 a 20 valores) na Avaliação do Percurso Científico e Curricular (APCC); 

b) Candidato excluído por não se encontrar no grupo dos candidatos com avaliação superior a 75 pontos no 

Percurso Científico e Curricular (APCC). 

 

Mais deliberou o Júri, no âmbito do exercício do direito de participação, e nos termos do n.º 1 

do artigo 28.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, republicada pela Portaria n.º 12-

A/2021, de 11 de janeiro, proceder à audiência dos interessados, notificando-os pela via prevista 

na alínea a) do artigo 10.º da citada Portaria, passando o texto do email e respetivos recibos de 

entrega a integrar o presente processo, nos seguintes termos: 

a) Os candidatos aprovados, para, no prazo de 10 dias úteis, dizerem, querendo, por 

escrito, o que se lhes oferecer sobre a posição na lista unitária de ordenação final; 

b) Os candidatos excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção por terem 

obtido valoração inferior a 9,5 valores na APCC, ou por não integrarem o grupo com 

uma valoração superior a 75 pontos, no prazo de 10 dias úteis, dizerem, querendo, por 

escrito, o que se lhes oferecer. 

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. 

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

 

O Júri, 
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