
 

ATA N.º 6 

ATA DA 6ª REUNIÃO DO JÚRI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA RECRUTAMENTO DE UM POSTO DE 

TRABALHO NA CATEGORIA DE ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA, GRAU 1, NÍVEL 2, DA CARREIRA DE 

ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA, EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR 

TEMPO INDETERMINADO, PARA EXERCER FUNÇÕES NA DIREÇÃO DE SERVIÇOS INFORMÁTICOS, DO 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA, A QUE SE REFERE O AVISO N.º 13234/2020, PUBLICADO NO DR, 2ª SÉRIE 

N.º 174, DE 7 DE SETEMBRO DE 2020 

 

 

Ao vigésimo dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, pelas onze horas, reuniram os elementos do júri 

do concurso supra identificado, constituído por, Luís Eduardo Rodrigues Cachulo, Diretor dos Serviços 

Informáticos, que presidiu, António Alberto Florência Fernandes, Especialista de Informática, Grau 1, Nível 2, 

da Direção de Serviços Informáticos do Instituto Politécnico de Leiria e Carlos Manuel da Silva Rabadão, 

Professor Coordenador da Escola Superior de Tecnologia e Gestão como vogais efetivos, com a seguinte ordem 

de trabalhos: 

- Ponto um: análise das alegações apresentadas em sede de audiência prévia no que respeita ao projeto de 

lista de ordenação final dos candidatos. 

- Ponto dois: remessa do processo para homologação do Senhor Presidente do Instituto Politécnico de Leiria. 

No cumprimento do ponto um da ordem de trabalhos, efetuada a notificação aos candidatos no que respeita 

à classificação final e ordenação dos candidatos, nos termos do artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 

de julho, ainda aplicável à carreira de informática, por se tratar de uma carreira não revista, foi solicitado ao 

júri o acesso à correção da prova de conhecimentos bem como ao enunciado com as respostas corretas por 

parte do candidato Luís Miguel Rodrigues Bernardes. Foi disponibilizada a documentação solicitada em tempo 

útil. 

O júri verificou que não foram oferecidas mais alegações por parte dos candidatos, pelo que deliberou 

converter a referida lista em definitiva, conforme tabela infra. 

No cumprimento do ponto dois da ordem de trabalhos, o júri deliberou remeter o processo para homologação 

do Senhor Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, nos termos do previsto no artigo 39.º do referido 

Decreto-Lei. 

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. 

 

José Carlos Gomes
Máquina de escrever
Homologo



 

 

Lista definitiva de ordenação final dos candidatos aprovados 

 

Candidato Classificação final 

Filipe José Silva Mendes 18,9 valores – a) 
Legenda: 
a) Candidato com relação jurídica de emprego público 

 

Candidatos excluídos no decurso da aplicação dos métodos de seleção 

 

Candidato Fundamento 

André Filipe Mendes Almeida a) 

Daniel Duarte Andrade c) 

Joel Francisco Figueiredo b) 

Johny Adriano Simões de Oliveira c) 

Luís Miguel Rodrigues Bernardes c) 

Márcio Jorge Pereira Dinis c) 

Pedro Miguel Fidalgo Ramos da Silva c) 

Pedro Miguel Fajardo Bugalho c) 

Ronaldo Carvalho Filipe c) 

Vítor Manuel Loureiro Pedro b) 
Legenda:  
a) candidato excluído por não ter declarado reunir os requisitos previstos no artigo 17.º da LTFP, em conformidade com a alínea c) do ponto 13.2 do 
Aviso de abertura do concurso;  
b) candidato excluído por não ter comparecido no método de seleção prova de conhecimentos; 
c) candidato excluído por não ter a nota mínima exigida no método de seleção prova de conhecimentos; 

 

 

 

O Presidente,     Os vogais, 
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