Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho na
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado
para a carreira e categoria de técnico superior

Aviso (extrato) n.º 18382/2021
Ata nº 3
Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, pelas 10:00 horas,
nos Serviços Centrais do Instituto Politécnico de Bragança, sito no Campus de Santa
Apolónia, 5300-253 Bragança, reuniu o júri do procedimento concursal supra
identificado, composto por: -----------------------------------------------------------------------Presidente: Miguel José Rodrigues Vilas Boas, Professor Coordenador da Escola
Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança, ---------------------------------------Vogais efetivos: -------------------------------------------------------------------------------------Elsa Cristina Dantas Ramalhosa, Professora Coordenadora da Escola Superior Agrária do
Instituto Politécnico de Bragança, ----------------------------------------------------------------Maria Jesus Rodrigues Caldeireiro Nunes, Técnica Superior da Escola Superior Agrária
do Instituto Politécnico de Bragança. ------------------------------------------------------------A reunião teve como objetivo proceder à apreciação das pronúncias apresentadas pelos
candidatos excluídos no âmbito da audiência dos interessados. ------------------------------Aberta a reunião, o júri analisou os argumentos apresentados pelos seguintes candidatos:
1. António Manuel Teixeira Botelho-------------------------------------------------------Alegou que “devido a um lapso da minha parte não foi enviada toda a documentação
pedida para o processo de candidatura nomeadamente, o formulário de candidatura.”.
Análise: Não apresentou os documentos exigidos dentro do prazo fixado. Assim,
mantém-se a decisão inicial do júri. --------------------------------------------------------------2. David Santos Barreales -------------------------------------------------------------------Alegou o seguinte: “no dia 14 de outubro de 2021 apresentei a minha candidatura ao posto
de Técnico Superior (Código na BEP: OE202109/0712) através de e-mail, concursospessoal@ipb.pt, tal como é disposto no Aviso nº 18382/2021 de 29 de setembro. No dia
19 de novembro de 2021 vi publicada a Ata nº 2 do Aviso de Abertura nº 18382/2021
com os resultados da análise das candidaturas para admissão ou exclusão das mesmas, se
aparecer o meu nome em nenhuma listagem.” --------------------------------------------------Análise: Após verificação junto dos serviços de Recursos Humanos do IPB, confirma-se
a alegação do candidato, pelo que se procedeu à avaliação da sua candidatura, deliberando
o júri a sua admissão.-------------------------------------------------------------------------------1

3. Gilda da Conceição Raposo Preto
Alegou o seguinte: “…. No referido ponto, a área exigida é a de Produção Agrícola e
Animal (621), e como podemos observar no suplemento ao diploma da licenciatura em
Engenharia Biotecnológica, a área de Produção Agrícola e Animal consta nas áreas de
estudo, e por isso a minha candidatura deveria ser aceite.” -----------------------------------Análise: A área de formação é definida pela área principal, verificando-se que no
Despacho Nº 15350-V/2007, publicado em Diário da República nº 133 de 12 de julho de
2007, a Licenciatura em Engenharia Biotecnológica, tem como área científica
predominante Biologia e Bioquímica (421). Assim, a candidata não reúne os requisitos
especiais de admissão, pelo que o júri deliberou manter a decisão inicial. -----------------4. José Filipe Cunha de Sá -------------------------------------------------------------------Enviou um e-mail com o teor seguinte: “Relativamente à oferta OE202109/0713 a minha
candidatura foi excluída por não ter enviado os documentos, mas os mesmos foram
enviados tal como solicitado no aviso de abertura (BEP) via mail.” ------------------------Análise: Não apresentou o formulário de audiência prévia; na fase de candidatura não
apresentou o formulário, pelo que foi deliberado manter a decisão inicial do júri.
5. Hugo Gonçalves Goes de Oliveira-------------------------------------------------------Alega “…. Efetivamente a decisão tomada esta correta pois inadvertidamente não
contemplei os requisitos da alínea e).” -----------------------------------------------------------Análise: Não tendo manifestado o cumprimento dos requisitos gerais de admissão
conforme determinado no aviso, mantém-se a decisão inicial do júri. ----------------------Face ao exposto e, verificando-se alteração à lista de candidatos admitidos, o júri
deliberou proceder à notificação dos candidatos para que, querendo, se pronunciem sobre
as alterações à lista dos candidatos admitidos no âmbito da audiência de interessados, no
prazo de 10 dias úteis, de acordo com o disposto no n.º 4 do art.º 21.º da Portaria n.º 125A/2019, de 30 de abril, na sua redação atual, através do formulário disponível na página
do IPB, a enviar para o endereço de e-mail concursos-pessoal@ipb.pt.---------------------A referida notificação será efetuada através de correio eletrónico, passando o texto do email e respetivos recibos de entrega a integrar o presente processo, nos termos do artigo
10.º da supracitada Portaria. O processo pode ser consultado na Secção de Recursos
Humanos, sita nos Serviços Centrais do Instituto Politécnico de Bragança, Campus de
Santa Apolónia, Bragança, mediante agendamento prévio através do endereço de e-mail:
concursos-pessoal@ipb.pt. ------------------------------------------------------------------------Os candidatos serão oportunamente notificados através de correio eletrónico, da data e
local de realização da prova escrita de conhecimentos nos termos do artigo 10.º da citada
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Portaria, passando o texto do correio eletrónico e respetivos recibos de entrega a integrar
o presente processo. --------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o presidente do Júri deu por encerrada a reunião, sendo
lavrada a presente ata, a qual vai assinada pelos que nela intervieram. ----------------------

O Júri
Presidente
Assinado por : MIGUEL JOSÉ RODRIGUES VILAS
BOAS
Num. de Identificação: 10114140
Data: 2021.12.22 18:39:17+00'00'

Miguel José Rodrigues Vilas Boas

Vogais

Elsa Cristina Dantas Ramalhosa
Assinado por : ELSA CRISTINA DANTAS
RAMALHOSA AFONSO
Num. de Identificação: 09783374
Data: 2021.12.22 22:22:56+00'00'

Maria de Jesus Rodrigues Caldeireiro Nunes
Assinado por : MARIA DE JESUS RODRIGUES
CALDEIREIRO NUNES
Num. de Identificação: 07770827
Data: 2021.12.22 18:40:13+00'00'
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Anexo I – Lista de candidatos admitidos e métodos de seleção

Situação Jurídico-funcional
N.º

VEP-TI
(funções
idênticas)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Métodos de Seleção

Nome

Andreia Vanessa Ferreira Tomás
Vilares
Cândido Alexandre dos Santos Pereira
Henriques
Carla Sofia Nunes Pinto
Carlos Rafael de Sousa Carvalho
Cátia Isabel Mesquita da Cunha
David Santos Barreales
Hélder Manuel Gomes da Costa
Ivo André Correia da Silva
Jorge Nuno Rodrigues Lopes Alves do
Rosário
Margarida de Lá Salete Costa Gomes
Marta Sofia Ferreira Madureira
Octávio João Barófia
Rui Pedro Castro Leite Fernandes
Nogueira
Sara Figueiredo
Susana dos Anjos Caetano Capitão

VEP-TI
(categoria ou
funções ≠)

VEP-TD
(funções
idênticas)

VEP-TD
(categoria ou
funções≠)

S/
RJEP

PC+AP+EPS

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X

4

AC+EAC+EPS

16
17
18

Suzana Cláudia Pércheiro Botelho
Antunes Fonseca
Valentim Pereira dos Santos Coelho
Vasco Rafael Marques Francisco
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X

X

X
X

X
X

