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4/2022 

Ata n.º 

 

 

 

25/03/2022 10H00 11H30 Sala Nobre do CEOS.PP 

Data Hora de início Hora de fim Local 
 

 

Procedimento concursal de seleção internacional para a contratação de um/a Doutorado/a, para o exercício 

de atividades de investigação no Centro de Estudos Organizacionais e Sociais do Politécnico do Porto 

(CEOS.PP), do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP), na modalidade de 

contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo. 

 

Referência: ISCAP-01/2022. 

 

 

Área Para o CEOS.PP N.º Postos 1 

Publicitação 

DR  Aviso (extrato) n.º 2149/2022 de 31/01/2022 

BEP n.º OE202202/0020 de 01/02/2022 

Portal  

https://www.iscap.ipp.pt/documentos-

publicos/procedimentos-

concursais/a-decorrer/investigador-

doutorado-ceos.pp 

de 01/02/2022 

Jornal Não aplicável  

Júri 

Presidente 

Manuel Fernando Moreira da Silva, Professor Adjunto e Vice-

presidente do ISCAP para a área da investigação e 

internacionalização 

Vogal efetivo 
António João Vidal de Carvalho, Professor Adjunto do ISCAP e 

Coordenador de Unidade de Estudos do CEOS.PP 

Vogal suplente 

Maria da Graça de Albuquerque Barreto Bigotte Chorão, Professora 

Coordenadora do ISCAP e Coordenadora de Unidade de Estudos do 

CEOS.PP 

A reunião teve 

a seguinte 

ordem de 

trabalhos: 

Ponto único – apreciação das alegações apresentadas ao abrigo da audiência dos/as 

interessados/as. 

 

 

Em sequência da publicitação da Ata n.º 2/2022, de 3 de março, o Júri procedeu à apreciação das 

alegações apresentadas ao abrigo da audiência dos/as interessados/as. 

Assim, considerando o disposto no Aviso de Abertura de 31/01/2022 (Aviso de Abertura), aprovado 

na Ata n.º 1/2022, de 12/01/2022, e publicitado através do Aviso (extrato) n.º 2149/2022, publicado 

https://www.iscap.ipp.pt/documentos-publicos/procedimentos-concursais/a-decorrer/investigador-doutorado-ceos.pp
https://www.iscap.ipp.pt/documentos-publicos/procedimentos-concursais/a-decorrer/investigador-doutorado-ceos.pp
https://www.iscap.ipp.pt/documentos-publicos/procedimentos-concursais/a-decorrer/investigador-doutorado-ceos.pp
https://www.iscap.ipp.pt/documentos-publicos/procedimentos-concursais/a-decorrer/investigador-doutorado-ceos.pp
https://www.iscap.ipp.pt/documentos-publicos/procedimentos-concursais/a-decorrer/ATAn.22022de3demarcode2022.pdf
https://www.iscap.ipp.pt/documentos-publicos/procedimentos-concursais/a-decorrer/investigador-doutorado-ceos.pp
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no Diário da República n.º 21, 2.ª série, de 31/01/2022, e através do Detalhe de Oferta de Emprego n.º 

OE202202/0020, publicado na Bolsa de Emprego Público em 01/02/2022, o Júri deliberou, por 

unanimidade: 

i) indeferir a alegação de Alessandra Veloso Duarte (Reclamante), porque a Reclamante possui o 

doutoramento em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, cujo domínio científico em 

nada se adequada à área das ciências organizacionais e sociais do Centro, nem se encontra 

inserido nas áreas referidas no Ponto 7.2 do Aviso de Abertura de 31/01/2022, competindo, 

única e exclusivamente, ao Júri do concurso o poder discricionário para aferir o âmbito material 

da área para que é aberto o concurso, desde que, claro está, estejam respeitados os momentos 

vinculados dessa aferição; 

ii) indeferir a alegação de Denise Pereira Curi (Reclamante), porque a Reclamante possui o 

doutoramento em Engenharia e Gestão Industrial, com a tese intitulada “Orientação para o 

mercado: a relação entre a orientação para a tecnologia e o marketing relacional” não se 

inserindo, quer o Doutoramento quer a tese, domínio científico em nada se adequada à área das 

ciências organizacionais e sociais do Centro, nem se encontra inserido nas áreas referidas no 

Ponto 7.2 do Aviso de Abertura de 31/01/2022, competindo, única e exclusivamente, ao Júri do 

concurso o poder discricionário para aferir o âmbito material da área para que é aberto o 

concurso, desde que, claro está, estejam respeitados os momentos vinculados dessa aferição; 

iii) proceder também à notificação das deliberações do Júri às Reclamantes; 

iv) referir que, conforme estipulado no Aviso de Abertura, a notificação das deliberações do Júri 

será efetuada pela plataforma/sistema de candidatura e, através desta, enviada para o 

endereço de correio eletrónico que foi utilizado pelos/as Candidatos/as no formulário eletrónico 

de candidatura; 

v) como estas alegações não permitem a readmissão ao procedimento concursal das 

respetivas candidatas, mantêm-se as deliberações do Júri da Ata n.º 3/2022, de 9 de março; 

vi) assim, a Ata n.º 3/2022, de 9 de março, também será notificada aos/às candidatos/as, 

sendo esta notificação efetuada pela plataforma/sistema de candidatura e, através desta, 

enviada para o endereço de correio eletrónico que foi utilizado pelos/as Candidatos/as no 

formulário eletrónico de candidatura. 

 

 

Não havendo mais assuntos a tratar, foi dada por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente 

ata, que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos membros do Júri presentes. 

 

 

https://www.iscap.ipp.pt/documentos-publicos/procedimentos-concursais/a-decorrer/investigador-doutorado-ceos.pp
https://www.iscap.ipp.pt/documentos-publicos/procedimentos-concursais/a-decorrer/investigador-doutorado-ceos.pp


 

 

 

IS
C

A
P

-G
E

R
-M

O
D

0
0

5
.v

0
2

 

Página 3 de 3 

Nome Função Assinatura 

Manuel Fernando Moreira da Silva, 

Professor Adjunto e Vice-

presidente do ISCAP para a área 

da investigação e 

internacionalização 

Presidente do Júri  

António João Vidal de Carvalho, 

Professor Adjunto do ISCAP e 

Coordenador de Unidade de 

Estudos do CEOS.PP 

Vogal efetivo do Júri  

Maria da Graça de Albuquerque 

Barreto Bigotte Chorão, 

Professora Coordenadora do 

ISCAP e Coordenadora de Unidade 

de Estudos do CEOS.PP 

Vogal suplente do Júri  
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