
 

ATA N.º 4 

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA RECRUTAMENTO DE DOIS TÉCNICOA SUPERIORES, ÁREA DE 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR 

TEMPO INDETERMINADO, PUBLICADO SOB O AVISO (EXTRATO) N.º 15508/2021, DR, 2ª SÉRIE, N.º 160, DE 

18 DE AGOSTO 

Aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, reuniram os elementos do júri do procedimento 

concursal supra identificado, autorizado por despachos de 27/01/2021 e 03/08/2021 do Senhor Presidente do 

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

que presidiu e por Luís Eduardo Rodrigues Cachulo, Diretor dos Serviços de Informática e Ricardo Filipe 

Gonçalves Martinho, Professor Coordenador da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico de 

Leiria. 

A reunião teve como objetivos:  

Ponto um: divulgação dos resultados da prova de conhecimentos; 

Ponto dois: agendamento do método de seleção Avaliação Psicológica. 

No cumprimento do ponto um da ordem de trabalhos, o júri recebeu a correspondência de códigos atribuídos 

aos candidatos no método de seleção Prova de Conhecimentos, e elaborou o Anexo I do qual consta o 

resultado do método de seleção de prova de conhecimentos. O júri deliberou a notificação aos candidatos dos 

resultados obtidos no método de seleção Prova de conhecimentos. 

Passando ao ponto dois da ordem de trabalhos, após consulta à Unidade de Psicologia do Politécnico de Leiria, 

deliberou o júri agendar o método de seleção Avaliação Psicológica para o próximo dia 19 de janeiro de 2022, 

pelas 10 horas, na Sala de Reuniões do Piso 0 do Edifício B da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (Campus 

2 do Politécnico de Leiria, junto ao Leiria Shopping), com uma duração prevista de 6H, com pausas previstas 

para almoço e entre atividades. Os candidatos deverão apresentar-se 15 minutos antes da hora indicada, 

fazendo-se acompanhar de um documento de identificação com fotografia. O júri deliberou a notificação aos 

candidatos do agendamento do método de seleção Avaliação Psicológica, ao qual deverá ser anexado a 

informação ao(à) candidato(a), Anexo II, produzida pela Unidade de Psicologia do Politécnico de Leiria 

contendo informação útil de preparação para este método de avaliação.  

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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