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ATA DA 4.ª REUNIÃO DO JÚRI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA RECRUTAMENTO DE 
UM INVESTIGADOR AUXILIAR DOUTORADO EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM 
FUNÇÕES PÚBLICAS A TERMO RESOLUTIVO CERTO, COM VISTA AO DESENVOLVIMENTO DE 
ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO NO DOMÍNIO DE TELECOMUNICAÇÕES – ANTENAS E 
PROPAGAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROJETO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA INVISIBLE 5G - 
ABERTO ATRAVÉS DO AVISO N.º 15081/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA, 2ª 
SÉRIE Nº 157, DE 13 DE AGOSTO – 
 
 

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

despacho de 01/07/2021 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 Rafael Ferreira da Silva Caldeirinha, Professor 

Coordenador com Agregação e Telmo Rui Carvalhinho Cunha Fernandes, Professor Adjunto, 

ambos da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico de Leiria. 

A reunião destinou-se à análise das candidaturas recebidas com vista à decisão sobre a sua 

admissibilidade nos termos do n.º 1 do artigo 21.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, 

republicada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro. 

A reunião destinou-se: 

 Ponto um - Apreciação das questões suscitadas pelos candidatos, no âmbito da audiência dos 

interessados quanto ao projeto de lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados. 

Ponto dois – remessa do processo para homologação nos termos do n.º 2 do artigo 28.º da 

Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 

11 de janeiro.  

No cumprimento do ponto um da ordem de trabalhos, após o único candidato admitido, João 

Ricardo Vitorino Reis ter sido notificado por email em 25/10/2021 do projeto de lista de 

ordenação final, veio o mesmo nesse mesmo dia, remeter email a informar que nada tinha a 

opor à referida lista, nos moldes que se transcrevem: “Venho por este meio informar que nada 

tenho a opor à lista de ordenação final.” 

Nesta sequência, deliberou o júri, por unanimidade, converter em definitiva a lista de 

ordenação final dos candidatos aprovados, nos seguintes moldes: 
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Lista de ordenação final dos candidatos aprovados 

 
Nome 

 
Classificação final 

João Ricardo Vitorino Reis 17,40 
 

No cumprimento do ponto dois da ordem de trabalhos, deliberou, ainda, o júri remeter o 

processo para homologação do Senhor Presidente do Politécnico de Leiria nos termos do n.º 2 

do artigo 28.º da citada Portaria. 

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 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 júri 
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