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Concurso documental interno para recrutamento de um Professor Coordenador, na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, para a área científica de Assessoria e Comunicação Organizacional, nos termos do
artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho (Lei de execução do Orçamento do Estado para 2019) e do Estatuto da
Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 185/81, de 1 de julho, com a redação
operada pelo Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de agosto, e alterado pela Lei n.º 7/2010, de 13 de maio, bem como do
Regulamento dos Concursos para a Contratação do Pessoal da Carreira Docente do Instituto Politécnico do Porto, publicado pelo
Despacho n.º 4807/2011, no Diário da República, 2.ª Série, n.º 54, de 17 de março.
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Professor Fernando José Malheiro de Magalhães, Presidente do ISCAP
Professora Ana Mafalda Gonçalves Eiró Gomes, Professora Coordenadora da
Escola Superior de Comunicação Social, do Instituto Politécnico de Lisboa
Professora Maria da Costa Potes Barroso Santa-Clara Barbas, Professora
Coordenadora Principal da Escola Superior de Educação, do Instituto Politécnico de
Santarém
Professora Maria João Anastácio Centeno, Professora Coordenadora da Escola
Superior de Comunicação Social, do Instituto Politécnico de Lisboa
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Vogal

ISCAP-GER-MOD005.v02

Vogal
A reunião teve a
seguinte ordem
de trabalhos:

Edital (extrato) n.º 1607/2019

Professor Moisés Lemos Martins, Professor Catedrático da Universidade do Minho
Professora Sílvia Moreno de Jesus Quinteiro, Professora Coordenadora da Escola
Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo, da Universidade do Algarve
Professora Susana Cristina Serrano Fernandes Rodrigues, Professora
Coordenadora da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, do Instituto Politécnico
de Leiria

Ponto 1 – Avaliação em mérito relativo;
Ponto 2 – Homologação e publicitação da lista definitiva de ordenação final do(s) candidato(s).
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Na data e hora acima referidas, por videoconferência, ao abrigo do disposto no artigo 30.º, n.º 1, do DecretoLei n.º 10-A/2020, de 13 de março, reuniu o Júri do presente procedimento concursal para deliberar sobre os
pontos expostos a seguir, no uso das competências estipuladas no Regulamento dos concursos para a
contratação do pessoal da carreira docente do Instituto Politécnico do Porto – publicado na 2.ª série do
Diário da República n.º 54, de 17 de março de 2011, pelo Despacho n.º 4807/2011 (Regulamento dos
concursos do IPP) –, e em conformidade com o disposto no Edital do Concurso, referência ISCAP-06/2019,
publicado na 2.ª Série do Diário da República n.º 249, de 27 de dezembro de 2019, pelo Edital (extrato) n.º
1607/2019, e no sítio da Internet do ISCAP, em www.iscap.ipp.pt (https://www.iscap.ipp.pt/documentospublicos/procedimentos-concursais/a-decorrer/a-decorrer). A reunião foi secretariada pelo Secretário do
ISCAP, Ricardo Joaquim da Silva Lourenço.

Ponto 1 – Avaliação em mérito relativo
De acordo com o disposto nos pontos 11.5 a 13.1 do Edital do Concurso e em conformidade com o
estipulado nos artigos 19.º e 20.º do Regulamento dos concursos do IPP, o Júri procedeu à apreciação da
única candidatura apresentada, para a avaliação em mérito relativo, considerando os critérios e parâmetros de
avaliação, bem como os fatores de ponderação, constantes do Edital do Concurso.
O Júri decidiu construir uma grelha única para classificar a candidata, que faz parte integrante da presente ata.
Com base na referida grelha, o Júri deliberou:
i) Que a candidata Anabela Mesquita Teixeira Sarmento obtém a classificação de 92.6 pontos, numa escala
de 0 a 100. O Júri fez notar que a classificação obtida pela candidata revela que esta cumpre as
expectativas para ser Professor Coordenador;
ii) Proceder à notificação da candidata através da colocação da presente ata na plataforma de candidatura
e da subsequente notificação, gerada por essa plataforma, para o endereço de correio eletrónico;
iii) Não proceder à audiência da interessada, considerando que a decisão é inteiramente favorável à
candidata, em conformidade com o disposto no artigo 124.º do Código do Procedimento
Administrativo, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro;
iv) E que a publicitação da presente ata também será efetuada na Portaria do ISCAP e na pasta do respetivo
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concurso no sítio da Internet do ISCAP, em www.iscap.ipp.pt (https://www.iscap.ipp.pt/documentospublicos/procedimentos-concursais/a-decorrer/a-decorrer).
O Professor Moisés Lemos Martins apresentou um Parecer sobre o Curriculum Vitae apresentado pela
candidata que os restantes membros do Júri quiseram subscrever. O referido Parecer fica anexo à presente ata
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e faz parte integrante de esta.

Ponto 2 – Homologação e publicitação da lista definitiva de ordenação final do(s) candidato(s)
O Júri também deliberou que todo o processo poderá ser remetido ao Sr. Presidente do ISCAP, para efeitos
de homologação da lista definitiva de ordenação final do(s) candidato(s).
Após homologação, a lista definitiva de ordenação final do(s) candidato(s) será publicitada na Portaria do
ISCAP, na plataforma de candidatura, na pasta do respetivo concurso no sítio da Internet do ISCAP, em
www.iscap.ipp.pt (https://www.iscap.ipp.pt/documentos-publicos/procedimentos-concursais/a-decorrer/a-decorrer) e na 2.ª
série do Diário da República, bem como notificada à candidata, através da notificação gerada na plataforma
de candidatura para o endereço de correio eletrónico.

Lista definitiva de ordenação final do(s) candidato(s)

Nome do(s) candidato(s)

Ordenação do(s)
candidato(s), em
conformidade com a votação
dos membros do Júri

Anabela Mesquita Teixeira

Observações

1

Sarmento

Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi dada por encerrada, da qual se lavrou a presente ata, que,
depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelo Presidente do Júri e pelo Secretário do ISCAP.
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Nome do Candidato:
Anabela Mesquita Teixeira Sarmento
Admissão ao Concurso
Grau de Doutor ou especialista há mais de 5 anos, na área ou área afim
Possuir contrato por tempo indeterminado com o ISCAP, com pelo menos 10 anos na categoria de Professor
Adjunto ou equiparado
Estar integrado na área para a qual é aberto o concurso
Reconhecimento, equivalência ou registo do grau de doutor obtido no estrangeiro
Candidatura submetida dentro do prazo
Formulário electrónico de candidatura
Curriculum Vitae datado, assinado e submetido em suporte digital no formato PDF
Um exemplar de toda a documentação comprovativa referida no CV, em suporte digital no formato PDF
Cópias dos trabalhos selecionados pelo candidato como mais representativos, em suporte digital, no formato
PDF (Máximo 5)
Documento digital que mostre o número de citações e explicação do método usado para a contagem
Projecto cientifico-pedagógico
Fotocópias dos documenbtos comprovativos referidos nas linhas 6, 7, 8 e 9
Elementos obrigatórios no Curriculum Vitae:
Identificação Completa
Morada, telefone e endereço eletrónico
Categoria e área cientifica em que se encontra integrado
Especificidade adequada à área disciplinar para que foi aberto o concurso
Habilitações Académicas (Graus, classificações, datas e instituições onde foram obtidos)
Admitido(a) a concurso
Admissão Formal em Mérito Absoluto
O candidato deve possuir pelo menos 2 dos seguintes critérios:
Pelo menos 5 publicações indexadas (Scopus ou ISI) na área científica para a qual o concurso foi aberto
Pelo menos 50 citações
Participação como responsável num projecto de investigação financiado, na área do concurso
Participação em pelo menos 5 projectos de investigação financiados e devidamente comprovada, na área do
concurso
Transferência de conhecimento para a comunidade, na área do concurso
Colaboração organizacional em instituições de ensino superior, oficialmente comprovada
Relatório de uma Unidade Curricular
Relatório do que se propõe a fazer nos próximos 5 anos, a nível da investigação e leccionação (Projecto
cientifico-pedagógico)
Admitido(a) formalmente em mérito absoluto
Avaliação do(a) candidado(a) em mérito absoluto

Aprovado(a)
Reprovado(a)

Avaliação em Mérito Relativo
Nota: Cada item deve ser avaliado numa escala de 0 a 100 pontos.
Desempenho Científico
1. Produção Cientifica
2. Participação em Projectos Científicos
3. Participação em Júris de provas académicas
4. Intervenção em comunidades cientificas e profissionais e outras atividades relevantes
Capacidade Pedagógica
1. Coordenação de projectos pedagógicos
2. Produção de material pedagógico
3. Atividade letiva
4. Outras atividades relacionadas com a atividade pedagógica
Atividades relevantes para a missão da instituição
1. Cargos de gestão em órgãos de instituições de ensino superior
2. Direção de curso e coordenação de estruturas
3. Outros cargos de reconhecido interesse público na área cientifica do concurso
4. Atividades de extensão e interação com a sociedade e outras atividades relevantes (relacionadas com a
área do concurso)
5. Participação em júris de concursos

93,29
98,17
98,00
85,00
93,67
92,03
91,50
91,17
92,83
92,50
92,53
94,50
92,50
90,83
91,17
93,67

CLASSIFICAÇÃO FINAL

92,62

PARECER

Anabela Mesquita Teixeira Sarmento, Professora-Adjunta de Assessoria e
Comunicação Organizacional, do Instituto de Contabilidade e Administração do Instituto
Politécnico do Porto (ISCAP), apresentou-se como candidata única ao concurso para Professor
Coordenador, aberto por esta instituição do Ensino Superior.
Detentora de um doutoramento, realizado em 2002, na área de Tecnologias e Sistemas
de Informação, na Escola de Engenharia da Universidade do Minho, com um estudo sobre o
“Impacto dos Sistemas de Trabalho Colaborativos nas Organizações: Estudo de Casos de
Adopção e Utilização de Sistemas Workflow”, Anabela Mesquita combina competências
técnicas e de gestão, que a familiarizam com as tecnologias da informação, desde a sua
licenciatura em Secretariado de Gestão, em que realizou uma monografia, de fim de curso,
sobre “Marketing financeiro em Portugal”, com competências do domínio das Ciências Sociais,
que remontam à realização de um mestrado em Educação, com uma dissertação final intitulada
"Os professores de Língua Estrangeira e a Utilização das Novas Tecnologias de Informação”.
A combinação destas múltiplas competências, tecnológicas e de gestão, por um lado,
e das Ciências Sociais, por outro, permitiram a Anabela Mesquita dar um cunho muito
particular, não apenas ao seu perfil académico, como também ao seu desempenho pedagógico
e científico, numa carreira profissional que todavia começou por estar ligada ao setor
empresarial, dado que trabalhou em várias empresas, antes de abraçar a condição académica.
Anabela Mesquita teve, com efeito, entre outras ligações empresariais, contrato de trabalho
numa empresa de comercialização de soluções informáticas para escritórios, e também no
Banco Totta e Açores.
A sua ligação a empresas permitiu a Anabela Mesquita realizar tarefas e desempenhar
funções relacionadas com a planificação e gestão da produção de publicações, relações com
parceiros, clientes, organização de eventos, comunicação interna e externa, gestão do trabalho
de escritório, de agenda, receção e acolhimento de visitantes, formação de clientes após a
venda de software (processamento de texto), tratamento de instruções de débito e crédito, de
documentação relativa a importações e exportações (BTA), enfim, uma panóplia de tarefas e

funções, que explicam, em boa medida, a carreira deveras singular que Anabela Mesquita tem
desenvolvido como investigadora e pedagoga numa instituição de ensino superior.
Da leitura que fiz dos materiais apresentados pela candidata ao concurso pode dizerse, em síntese, que se trata de uma extraordinária candidata, com uma carreira longa e
consolidada e uma vida de entrega à causa académica na diversidade das suas exigências,
pedagógica, científica, administrativa e de extensão. Apresenta um currículo notável, que
concretiza bem a exigência da vida académica, atendendo às várias dimensões pelas quais esta
se exprime.
Apreciei muito o modo como Anabela Mesquita estruturou o seu currículo, dada a
elegância do estilo, a clareza de expressão na exposição das matérias curriculares, assim como
o enquadramento valioso que é feito das várias dimensões explanadas. Na qualidade de
membro do júri, que não conhece pessoalmente a candidata, estes aspetos ajudaram-me na
avaliação curricular, dado o cunho pessoal que deu à explanação das matérias, refletindo sobre
a sua trajetória pessoal, as suas motivações e as escolhas que teve que ir fazendo, numa espécie
de autoavaliação do seu percurso de vida.
Anabela Mesquita tem lecionado um número alargado de unidades curriculares,
ligadas à Assessoria e Comunicação Organizacional, no 1.º e 2.º graus de ensino, tendo, além
disso, sido Diretora dos cursos de Mestrado em Assessoria de Administração, na Licenciatura
em Secretariado de Gestão e na Licenciatura em Marketing.
Tem obra científica abundante, diversificada e de grande valia, com expressão na
Scopus e na Web of Science, e também em revistas de fator de impacto (aliás é Editora Chefe
da revista International Journal of Technology and Human Interaction, indexada na Scopus e na Web of
Science). As suas publicações têm mais de 500 citações no Google Scholar e mais de 100 citações,

de acordo com o ResearchGate, o que é um valor significativo, na área de Assessoria e
Comunicação Organizacional.
Tem estado envolvida em projetos pedagógicos e científicos, liderando mesmo vários
projetos europeus. Coordenou o Centro de Estudos de Comunicação e Educação (CICE) e lidera,
hoje, uma linha de investigação no Centro de Estudos Organizacionais e Sociais do Politécnico
do Porto.

Tem participado num leque vastíssimo de conferências, seminários e colóquios, no país
e no estrangeiro. Tem organizado ou participado na realização de eventos científicos
relevantes, alguns deles indexados na Scopus. Tem cooperado, academicamente, ao longe e ao
perto. Tem orientado mestrados e doutoramentos. Tem reconhecimento científico pelos pares,
comprovado não apenas pela participação em júris de provas académicas externas à instituição
onde ensina e investiga, como também por ter sido eleita para o exercício da presidência de
uma rede europeia de instituições de ensino superior – SPACE network.

O currículo de Anabela Mesquita dá-nos a conhecer uma investigadora de grande
envergadura académica, com uma vida de total entrega a esta causa, na diversidade das suas
exigências, pedagógica, científica, de gestão institucional e de extensão, onde a sua atividade
tem sido deveras relevante e se destaca no contexto nacional, e mesmo internacional.
Como Projeto Científico-Pedagógico para a área disciplinar de Assessoria e
Comunicação Organizacional (2020-2024), Isabel Mesquita apresentou um texto estimulante,
bem concebido, bem estruturado e bem argumentado, sendo manifesto o seu interesse
estratégico, científico e pedagógico. Anabela Mesquita apresentou, ainda, em apêndice ao
projeto, a sua produção científica na área de Assessoria e Comunicação Organizacional, no
período compreendido entre 2015 e 2019. E, com efeito, a extensa lista de trabalhos publicados
em revistas científicas, nacionais e internacionais, com revisão por pares, assim como as
publicações feitas em atas de Congressos, e ainda, os livros e os capítulos livros assinalados,
atestam o extraordinário desempenho científico da candidata.
Nestas circunstâncias, feita a apreciação e a avaliação da candidata, não se me
oferecem quaisquer dúvidas sobre a sua aprovação neste concurso para a vaga de Professor
Coordenador.

01 de abril de 2020
Moisés de Lemos Martins
Professor Catedrático da Universidade do Minho

