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Procedimento Concursal: 
 A termo X Indeterminado 
       Assistente Operacional  Assistente Operacional 
       Assistente Técnico X Assistente Técnico 
       Técnico Superior  Técnico Superior 
       Informática  Informática 
       Outro  Outro 
 

Local Nas instalações da Escola Superior de Media Artes e Design (ESMAD) do Politécnico do Porto (P.PORTO) 

Área 
Secretariado dos órgãos de gestão e apoio a outros 
Serviços Administrativos 

N.º Postos 3 

Publicitação 

DR n.º 189, de 29 de setembro de 2017 Aviso n.º 11524/2017 

BEP n.º OE 201709/0551, de 29 de setembro de 2017 

Site da ESMAD 29 de setembro de 2017 

Jornal JN, 4 de outubro de 2017 

Júri 

Presidente Olívia Maria Marques da Silva, Presidente da Comissão Instaladora da ESMAD 

Vogal efetivo João Paulo Rucha das Dores da Costa Donga, Vogal ad Comissão Instaladora da ESMAD 

Vogal efetivo Paula Cristina Ribeiro Monteiro Lima, Coordenadora dos Serviços Partilhados do Campus 2 

Ordem de 
trabalhos 

1: Definição da calendarização do procedimento concursal 
2. Apreciação das candidaturas – admissão e exclusão dos candidatos 
3. Definição da data/hora e notificação dos candidatos do método de seleção – prova de conhecimentos 

 
1.  Definição da calendarização do procedimento concursal 

Dando cumprimento ao previsto no nº 4 do art.22º da Portaria 145/A-2011 de 6 de abril, foi estabelecida a seguinte calendarização 

previsional para o presente procedimento concursal: 

20-10-2017 Admissão/Exclusão dos candidatos 

20-10-2017 
Notificação dos candidatos para audiência prévia. 
Notificação dos candidatos admitidos ao método de avaliação – prova de conhecimentos 

06-11-2017 Fim do prazo para pronúncia/audiência dos interessados 

06-11-2017 Apreciação das questões levantadas pelos candidatos 

07-11-2017 Realização da prova de conhecimentos 

08-11-2017 
Notificação dos resultados da prova de conhecimentos e da avaliação curricular e dos candidatos 
excluídos para audiência prévia 

22-11-2017 Fim do prazo para pronúncia/audiência dos interessados 

22-11-2017 
Apreciação das questões levantadas pelos candidatos e notificação dos candidatos admitidos para a 
avaliação psicológica e entrevista de avaliação de competências 

30-11-2017 Realização da avaliação psicológica e da entrevista de avaliação de competências 

07-12-2017 
Notificação dos resultados da avaliação psicológica e da entrevista de avaliação de competências e 
dos candidatos excluídos para audiência prévia 

22-12-2017 Fim do prazo para pronúncia/audiência dos interessados 
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22-12-2017 
Apreciação das questões levantadas pelos candidatos e notificação dos candidatos admitidos para a 
entrevista profissional de seleção 

02-01-2018 Realização da entrevista profissional de seleção 

02-01-2018 Afixação do projeto de lista de ordenação final e notificação de todos os candidatos ao procedimento 
concursal para audiência prévia 

16-01-2018 Fim do prazo para pronúncia/audiência dos interessados 

16-01-2018 
Apreciação das questões levantadas pelos candidatos e elaboração da lista de ordenação final e 
definitiva 

17-01-2018 Envio, ao dirigente máximo do serviço, da lista de ordenação final, para homologação 

17-01-2018 Envio, a todos os candidatos, da lista homologada 

 Envio da informação da afixação da lista de ordenação final para publicação em Diário da República 

 
 
2. Apreciação das candidaturas – admissão e exclusão dos candidatos 

O júri procedeu-se à apreciação das candidaturas rececionadas, nos termos e para os efeitos dos artigos 29.º e 30.º da Portaria nº 

145-A/2011, de 6 de abril, tendo deliberado nos seguintes termos: 

 

Nome Deliberação 

Armindo Fernando Amaro Correia Admitido 

Carla Susana Alves Barbosa Admitida 

Elisabete da Conceição Coelho Miranda Admitida 

Filipe Dinis Pinheiro Martins Admitido 

José António Cunha Santos Cunha Admitido 

Luísa Maria Moreira Assunção Admitida 

Mafalda Maria Tavares Ventura Admitida 

Maria da Conceição Ferreira Fernandes Admitida 

Marina Raquel Rodrigues Correia Admitida 

Pedro Miguel Pinto da Silva Admitido 

Raquel Maria Pinto Rodrigues Gomes Admitida 

Sandra Filipa Vieira da Cruz e Matos Admitida 

Vera Filipe Nogueira Admitida 

 
 

3. Definição da data/hora e notificação dos candidatos do método de seleção – prova de conhecimentos 
 

Considerando que não foi deliberada a exclusão de qualquer candidato, procedeu-se de imediato à marcação da data e hora de 

realização do método de seleção – prova de conhecimentos, fixando o dia 7-11-2017, pelas 10h, na sala B301, nas instalações da 

Escola Superior de Media Artes e Design, Campus 2 do Instituto Politécnico do Porto, sita na Rua D. Sancho I, 981, 4480-876 Vila do 

Conde. 



ATA DE REUNIÃO PARA PROCEDIMENTO CONCURSAL 

Ata Nº  02 / ESMAD/ND/01 / 2017 
 

Data: 2017 - 10 - 20 
 

Hora Início: 14h30 Hora Término 16:00 
 

 

 

 

3 

 

 
O júri deliberou, igualmente, por unanimidade, e de acordo com o artigo 36.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, Lei n.º 

35/2014, de 20 de junho, que todos os candidatos ao presente procedimento concursal serão sujeitos ao método de seleção – prova 

de conhecimentos. 

 

A notificação dos candidatos será feita para o endereço eletrónico declarado pelos mesmos no formulário de candidatura. 

 

Oportunamente foi consultada a Bolsa de Emprego Pública que emitiu documento que comprovou a não existência de 

trabalhadores em situação de requalificação com o perfil pretendido. 

  

Nos termos do n.º 1 do artigo 30.º da Portaria n.º nº 145-A/2011, de 6 de abril, deliberou o júri notificar os candidatos para audiência 

dos interessados, nos termos do Código do Procedimento Administrativo, fixando-se o prazo de 10 dias úteis para o efeito. 

 
 
 

 
 

Presidente do júri 
 
 

Vogal efetivo 
 
 

Vogal efetivo 
 


