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ATA DA 4.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 NO DOMÍNIO DA BIOTECNOLOGIA MARINHA – REFERÊNCIA 
UIDB/04292/2020. - ABERTO ATRAVÉS DO AVISO N.º 15082/2021, PUBLICADO NO DIÁRIO DA 
REPÚBLICA, 2ª SÉRIE Nº 157, DE 13 DE AGOSTO – 
 
 

 Aos catorze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, reuniu o júri designado por 

despacho de 22/06/2021 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 Maria Manuel Gil Figueiredo Leitão da Silva e 

Teresa Margarida Lopes da Silva Mouga ambas Professoras Coordenadoras da Escola Superior 

de Turismo e Tecnologia do Mar do Politécnico de Leiria.  

A reunião destinou-se a: 

Ponto um – Análise ao email da candidata a informar da sua desistência do procedimento 

concursal; 

Ponto dois – elaboração do projeto de lista de ordenação final dos candidatos aprovados. 

No cumprimento do ponto um da ordem de trabalhos, o júri verificou que após o envio do email 

a convocar as candidatas para a realização da entrevista, veio a candidata Sónia Duarte Barroso 

responder ao referido email com a informação que se transcreve: “Venho por este meio informar 

que, tendo em conta as classificações finais e o fator de ponderação da entrevista, decidi não ir 

a entrevista.” Na sequência deste email, deliberou o júri, atendendo ao caráter facultativo da 

entrevista, previsto no n.º 5 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, não 

realizar a entrevista, uma vez que apenas existe uma candidata, a saber, Alice Isabel Mendes 

Martins, no procedimento concursal e a entrevista apenas teria uma ponderação de 10% na 

avaliação final. Desta deliberação, será a candidata informada por email. 

No cumprimento do ponto 2 da ordem de trabalhos o júri deliberou elaborar a lista provisória 

de candidatos aprovados, conforme tabela infra: 

 

 

I – Lista provisória de candidatos aprovados: 
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Nome Classificação final 

Alice Isabel Mendes Martins 13,78 valores 

 

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

Nome do candidato Motivo 

João Pedro Santos Prata Monteiro  
 

 

a) 

Pedro Miguel Santos Ferreira Adão  

 
a) 

Sónia Duarte Barroso  

 
b) 

Legenda: 

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

Percurso Científico e Curricular (APCC) 

b) Desistiu do procedimento concursal, remetendo email a dar nota que não iria comparecer na entrevista. 

Nesta sequência, 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, na sua atual redação, 

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 terem desistido, 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,  

 

 


		2022-02-14T17:45:14+0000


		2022-02-14T18:06:23+0000


		2022-02-14T21:46:06+0000




