
 

 

ATA N.º 7 

 

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 vinte e oito dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, 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 destinou-se a: 

- Ponto um: análise de eventuais 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 e findo o prazo de audiência prévia, o júri verificou que não 

foram oferecidas quaisquer 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. 

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 unitária de ordenação final dos candidatos aprovados 

Posição para efeitos 

de recrutamento 

Nome 

 

Classificação final 

OF = PC × 45% + AP × 25% + 

EPS × 30% 

1.º Joana Rita Oliveira Mendes Silva * 14,240 

2.º Jéssica Milene Segundo Machado 15,480 

3.º Emanuel Quaresma Moreira da Silva 15,440 

4.º João Paulo Marques Belo 15,240 

5.º Ricardo Filipe Carvalho 15,040 

* Candidata detentora de vínculo de emprego público, por tempo indeterminado, com prioridade no recrutamento, nos termos do artigo 30.º da LTFP. 

 

Leiria, 28 de março de 2022 

 

 

O Presidente,     Os vogais, 
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