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ATA DA 2.ª REUNIÃO DO JÚRI DO CONCURSO DE RECRUTAMENTO DE INVESTIGADOR 
AUXILIAR, NA ÁREA CIENTÍFICA DE DESIGN, NA ESPECIALIDADE DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NA 
UNIDADE DE INVESTIGAÇÃO DO LIDA, A QUE SE REFERE O EDITAL N.º 1002/2022 PUBLICADO 
NO DIÁRIO DA REPÚBLICA, 2.ª SÉRIE, N.º 135, DE 14 DE JULHO DE 2022 

 

 

Aos vinte a quatro dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, reuniu por 

videoconferência, pelas 9h30 o júri designado por despacho de 16 de maio de 2022, do Vice-

Presidente em exercício, Professor Doutor Nuno Miguel Morais Rodrigues, e alterado por 

despacho de 4 de outubro de 2022, do Vice-Presidente Pedro António Amado de Assunção, para 

recrutamento de um investigador auxiliar, para desempenhar funções na unidade de 

investigação do LIDA. 

Estiveram presentes na reunião o Presidente do júri, Carlos Manuel da Silva Rabadão, 

Presidente do Politécnico de Leiria e os vogais:  

Philip José Rodrigues Esteves, professor coordenador (Politécnico de Leiria) 

José Manuel Couceiro Barosa Correia Frade, professor coordenador (Politécnico de Leiria) 

Ana Thudichum Vasconcelos, professora associada (Universidade de Lisboa) 

Teresa Cláudia Magalhães Franqueira Baptista, professora associada (Universidade de 

Aveiro).  

Estando reunidas as condições para funcionamento do júri, previstas no nº1 do artigo 26º 

do Decreto-Lei nº 124/99, de 20 de abril, deu-se início à ordem de trabalhos. 

A reunião destinou-se à verificação dos requisitos de admissão e elaboração da lista de 

candidatos admitidos e excluídos, nos termos do n.º 3, do art.º 26.º do Estatuto da Carreira de 

Investigação Científica (ECIC). 

Foram apresentadas a concurso 2 candidaturas. 

O júri procedeu à sua análise, tendo decidido por unanimidade admitir a candidata Sandra 

Maria Pereira das Neves por cumprir os requisitos gerais e específicos, previstos no ponto 5 do 

Edital de abertura do concurso, sendo, igualmente, aprovada em mérito absoluto conforme 

previsto no ponto 5.2.3. do Edital.  

Analisados os documentos da candidata Iara Margolis Ribeiro, e não havendo unanimidade 

na decisão de admissão/exclusão, o júri procedeu a votação tendo a Professora Doutora Teresa 

Cláudia Magalhães Franqueira Baptista votado no sentido da exclusão da candidata por 

considerar que não possui grau de doutor na área científica de Design, na especialidade de 
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Saúde e Bem-Estar nem possui currículo científico relevante na área científica de Design, na 

especialidade de Saúde e Bem-Estar, incumprindo os requisitos de admissão e de mérito 

absoluto enunciados nos pontos 5.2.1 e 5.2.3. Nos termos do nº3 do artigo 19º do ECIC o 

Presidente do júri não votou. Os restantes membros do júri votaram no sentido da admissão da 

candidatura por considerarem cumpridos os requisitos de admissão e a verificação da existência 

de mérito absoluto.  

Da votação exposta resultou a admissão da candidata Iara Margolis Ribeiro. 

Assim, ambas as candidaturas foram admitidas a concurso por cumprimento dos requisitos 

gerais e específicos e aprovação em mérito absoluto conforme tabela infra: 

 

LISTA DE CANDIDATOS ADMITIDOS E EXCLUÍDOS 

 Nome Admitido/Excluído 

1 Sandra Maria Pereira das Neves Admitida 

2 Iara Margolis Ribeiro Admitida 

 

De seguida procedeu-se ao agendamento de nova reunião que tem como ordem de 

trabalhos a apreciação das candidaturas admitidas e elaboração do projeto de lista ordenada. 

Nada mais havendo a tratar foi dada por encerrada a reunião pelas 10h20, da qual se lavrou 

a presente ata que depois de lida e achada conforme vai ser assinada pelo Presidente e pelo 

Secretário do Júri. 

A presente ata fica desde já disponível para consulta pelos interessados. 

 

O Presidente,                                           O Secretário, 
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