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3/2022 

Ata n.º 

 

 

 

09/03/2022 09H50 13H00 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: 

1. Aplicação do método de seleção Entrevista Profissional de Seleção (EPS); 

2. Elaboração da lista unitária de ordenação final dos/as candidatos/as; 

3. Homologação e publicitação da lista unitária de ordenação final das/os candidatas/os. 

 

 

1. Aplicação do método de seleção Entrevista Profissional de Seleção (EPS). 

 

Nos termos do ponto 9. do Aviso de Abertura, o Júri procedeu à aplicação do método de seleção 

Entrevista Profissional de Seleção (EPS) aos/às candidatos/as admitidos/as para a EPS, cuja 

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/investigador-doutorado-ceos.pp
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avaliação consta do Anexo I da presente ata.  

 

2. Elaboração da lista unitária de ordenação final dos/as candidatos/as. 

 

Em conformidade com o disposto no ponto 9. do Aviso de Abertura, o Júri deliberou, por unanimidade: 

i) aprovar a lista unitária de ordenação final dos/as candidatos/as que consta no Anexo II da 

presente ata; 

ii) proceder à notificação daquela lista unitária de ordenação final aos/às candidatos/as - caso as 

alegações apresentadas, ao abrigo da audiência prévia estipulada na Ata n.º 2/2022, não 

permitam a readmissão dos/as respetivos/as candidatos/as -, para, se assim entenderem, 

fundamentadamente, dizerem o que se lhes oferecer, ao abrigo da audiência dos/as 

interessados/as, nos termos dos artigos 121.º a 125.º do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro; 

iii) estabelecer que a realização desta audiência dos/as interessadas/os é por escrito, 

devidamente fundamentada e, sob pena de arquivamento liminar, de apresentação obrigatória 

na plataforma da candidatura do ISCAP (https://domus.ipp.pt/concursos/iscap/pessoal/); o 

prazo para esta audiência é de 10 dias úteis, a contar do dia útil seguinte à data do email de 

notificação da plataforma de candidatura; 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 da plataforma de candidatura); 

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

efetuada pela plataforma de candidatura e, através desta, enviada para o endereço de correio 

eletrónico que foi utilizado por cada candidato/a no formulário eletrónico de candidatura. 

 

3. Homologação e publicitação da lista unitária de ordenação final das/os candidatas/os. 

 

Nos termos do Aviso de Abertura, a lista unitária da ordenação final das/os candidatas/os, após a 

audiência das/os interessadas/os e subsequente homologação, será publicada na 2.ª série do Diário 

da República e disponibilizada no sítio da Internet do ISCAP (www.iscap.ipp.pt, em Procedimentos 

Concursais). Os/as candidatos/as, incluindo os/as que tenham sido excluídos/as, serão 

notificados/as do ato de homologação da lista de ordenação final. A notificação será efetuada, 

através da Plataforma de Candidatura do ISCAP, para o endereço de correio eletrónico que foi 

utilizado por cada candidata/o na submissão da candidatura. 

 
 

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.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=2248A0124&nid=2248&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo
https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=2248A0124&nid=2248&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=#artigo
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
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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. 

 

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  

 



Parâmetros Candidatos/as Classificação Candidatos/as Classificação Candidatos/as Classificação

Roberto Ivo Fernandes Vaz Tânia Filipa Ferreira Pinto 
Renato Filipe de Barros 

Santiago

4,00 5,00 3,00

5,00 3,50 2,00

5,00 2,00 1,00

Classificação EPS = 0,3 CI + 0,6 RI + 0,1 AC 4,70 3,80 2,20

Anexo I da Ata n.º 3/2022, de 9 de março de 2022

Ficha de Avaliação da Entrevista Profissional de Seleção (EPS)

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.

5 3

AC = Avaliação das capacidades de pensamento crítico e de 
resolução de problemas

RI = Clarificação de aspetos relacionados com os resultados 
da sua investigação

CI = Fluência e capacidade de comunicação em termos 
académicos e científicos, incluindo na língua inglesa

3,5 2

2 15

4

5



Nome 

Avaliação do
Percurso Científico e 
Curricular (APCC) = 

0,2 HA + 0,4 PCC + 0,4 
MCI

O/A candidato/a está 
colocado/a em 

situação de 
valorização 
profissiona?

O/A candidato/a é 
detentor/a de um 

vínculo de emprego 
público por tempo 

indeterminado? 

O/A candidato/a 
possui um grau de 
incapacidade ou 

deficiência igual ou 
superior a 60%? 

Entrevista 
Profissional de 

Seleção (EPS) = 0,3 CI 
+ 0,6 RI + 0,1 AC

Classificação Final 
(CF) = 0,9 APCC + 0,1 

EPS

Ordenação final da 
AC em função da 

prioridade legal da 
sua situação jurídico-

funcional.

Deliberação do 
Júri

Observações

Roberto Ivo Fernandes Vaz 4,87 Não Não Não 4,70 4,85 1 Aprovado/a

Tânia Filipa Ferreira Pinto 3,96 Não Não Não 3,80 3,94 2 Aprovado/a

Renato Filipe de Barros Santiago 3,22 Não Não Não 2,20 3,12 3 Aprovado/a

Anexo II da Ata n.º 3/2022, de 9 de março de 2022

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. 

Lista unitária da ordenação final dos/as candidatos/as aprovados/as


		2022-03-09T17:00:55+0000


		2022-03-09T18:04:05+0000


		2022-03-09T18:43:07+0000
	ANTÓNIO JOÃO VIDAL CARVALHO


		2022-04-12T14:44:16+0100
	Homologo a L. D. O. F. dos/as candidatos/as e autorizo o recrutamento, com efeito a 02/05/2022




