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1 – Análise das candidaturas e admissão dos candidatos 

 

Foram recebidas as candidaturas de: 

 
Ana Beatriz Cunha Martins; 

Cláudia Susana Gonçalves Pinto. 

 

Da análise efetuada verificou-se que o/a seguinte candidato/a não cumpre com os requisitos de 

admissão, pelo que é excluído/a do concurso: 

 

Nome do candidato Fundamentação da exclusão 

Ana Beatriz Cunha Martins Nos termos do Anúncio, não apresenta Certificado de Habilitação conferente 

de grau académico de mestre, nem comprovativo de estar inscrito/a, na data 

de contratualização da bolsa, num doutoramento, não cumprindo assim os 

requisitos gerais de admissão indicados do ponto 2 do Anúncio. Não só o(a) 

candidato(a) não cumpre os requisitos como endereça uma carta de 

motivação a Presidente de Júri de um outro procedimento concursal, fazendo 

ainda referência explícita a um outro Centro de Investigação e procedimento. 

 

 

É admitida a candidatura de Cláudia Susana Gonçalves Pinto. 

 

Local da reunião Por videoconferência, através da plataforma eletrónica de reuniões Colibri-Zoom. 

Júri 

Presidente: Doutora Sandrina Francisca Teixeira, Professora Adjunta do ISCAP e 

Diretora do CEOS.PP. 

Vogais: Doutora Maria da Graça de Albuquerque Barreto Bigotte Chorão, Professora 

Coordenadora do ISCAP e Coordenadora de Unidade de Estudos do CEOS.PP, que 

substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos e Doutor António João 

Vidal de Carvalho, Professor Adjunto do ISCAP e Coordenador de Unidade de Estudos 

do CEOS.PP. 

Ordem de trabalhos 
1 – Análise das candidaturas e admissão dos/as candidatos/as. 

2 – Decisão. 
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2 – Decisão 

 

Verificando-se que: 

 

- o número de candidatos/as admitidos/as (1) é igual ao número de vagas a concurso (1); 

- e a candidatura admitida, através de análise curricular, apresenta evidências suficientes que 

permitem concluir pelo cumprimento dos requisitos necessários ao cumprimento do Plano de 

Trabalhos previsto no Ponto 3 do Anúncio. 

 

Assim, o Júri deliberou, por unanimidade, prescindir da aplicação dos métodos de seleção previstos no 

Ponto 8 do Anúncio, pelo que se decide pela seleção final da candidata admitida. 

 

Como há uma candidata excluída, Ana Beatriz Cunha Martins, ficou também decidido proceder à audiência 

prévia da candidata, dando-lhe um prazo de 10 (dez) dias úteis para se pronunciar, se assim entender, por 

via eletrónica, através de email para ceos@iscap.ipp.pt. As deliberações tornar-se-ão definitivas na 

ausência de qualquer alegação dentro do prazo legal (10 dias úteis, a contar do dia útil seguinte à data do 

email de notificação do Sistema de Candidatura). 

 

Não havendo mais assuntos a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi elaborada a presente ata, que vai 

ser assinada por todos os membros do Júri. 

 

 

 

 Função Assinatura 

Doutora Sandrina Francisca Teixeira, 

Professora Adjunta do ISCAP e 

Diretora do CEOS.PP 

Presidente 

do Júri 

 

 

Doutora Maria da Graça de 

Albuquerque Barreto Bigotte Chorão, 

Professora Coordenadora do ISCAP e 

Coordenadora de Unidade de Estudos 

do CEOS.PP, que substituirá o 

Presidente do Júri nas suas faltas e 

impedimentos 

Vogal do Júri 
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Doutor António João Vidal de Carvalho, 

Professor Adjunto do ISCAP e 

Coordenador de Unidade de Estudos 

do CEOS.PP 

Vogal do Júri  
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