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2/2022 

Ata n.º 

 

 

 

03/03/2022 14H00 16H00 

Por videoconferência, através da 

plataforma eletrónica de reuniões 

Colibri-Zoom 

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 

Sandrina Francisca Teixeira, Professora Adjunta do ISCAP e 

Diretora do CEOS.PP, que substituirá o Presidente do Júri nas suas 

faltas e impedimentos 

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

Coordenador de Unidade de Estudos do CEOS.PP 

A reunião teve 

a seguinte 

ordem de 

trabalhos: 

1. Apreciação das candidaturas: admissão, exclusão e notificação dos/as candidatos/as; 

2. Aplicação do método de seleção obrigatório, Avaliação do Percurso Científico e Curricular, 

aos/às candidatos/as admitidos/as; 

3. Convocatória para a aplicação do método de seleção Entrevista Profissional de Seleção 

(EPS). 

 

 

1. Apreciação das candidaturas: admissão, exclusão e notificação dos/as candidatos/as. 

 

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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O Júri procedeu à apreciação das candidaturas apresentadas pelos/as candidatos/as indicados/as 

no Anexo I da presente ata, considerando o disposto no Aviso de Abertura de 01/02/2022 (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 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. 

Tendo procedido à análise das candidaturas, o Júri deliberou, por unanimidade: 

i)  aplicar o método de seleção obrigatório, Avaliação do Percurso Científico e Curricular, aos/às 

candidatos/as admitidos/as no Anexo I da presente ata; 

ii)  proceder também à notificação das deliberações do Júri aos/às candidatos/as excluídos/as no 

Anexo I da presente ata, 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 arquivo 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. 

 

2. Aplicação do método de seleção obrigatório, Avaliação do Percurso Científico e Curricular, aos/às 

candidatos/as admitidos/as. 

 

Nos termos do Aviso de Abertura, o Júri procedeu à aplicação do método de seleção obrigatório, 

Avaliação do Percurso Científico e Curricular (APCC), aos/às candidatos/as admitidos/as, cuja 

avaliação consta também do Anexo I da presente ata.  

 

3. Convocatória para a aplicação do método de seleção Entrevista Profissional de Seleção (EPS) 

 

Em conformidade com o disposto no Aviso de Abertura e no ponto 2. da presente ata, o Júri deliberou, 

https://www.iscap.ipp.pt/documentos-publicos/procedimentos-concursais/a-decorrer/investigador-doutorado-ceos.pp
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://domus.ipp.pt/concursos/iscap/pessoal/
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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por unanimidade: 

i) nos termos do ponto 9. do Aviso de Abertura, aplicar o segundo método de seleção, Entrevista 

Profissional de Seleção (EPS), aos/às candidatas/os admitidos/as, por ordem decrescente de 

classificação na Avaliação do Percurso Científico e Curricular (APCC); 

ii)  estabelecer que a realização da EPS, para os/as candidatos/as admitidos/as para a EPS no 

Anexo I da presente ata, será de acordo com o horário estabelecido na lista seguinte e na Sala 

Nobre do CEOS.PP,  do ISCAP (os/as candidatos/as deverão fazer-se acompanhar do Bilhete 

de Identidade ou do Cartão de Cidadão/ã ou de outro documento de identificação legalmente 

equivalente): 

 

NOME HORÁRIO DA EPS 

Roberto Ivo Fernandes Vaz 10h00 do dia 09 de março de 2022 

Tânia Filipa Ferreira Pinto 10h30 do dia 09 de março de 2022 

Renato Filipe de Barros Santiago 11h00 do dia 09 de março de 2022 

 

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  

Sandrina Francisca Teixeira, 

Professora Adjunta do ISCAP e 

Diretora do CEOS.PP 

Vogal efetivo do Júri  

https://www.iscap.ipp.pt/documentos-publicos/procedimentos-concursais/a-decorrer/investigador-doutorado-ceos.pp
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António João Vidal de Carvalho, 

Professor Adjunto do ISCAP e 

Coordenador de Unidade de 

Estudos do CEOS.PP 

Vogal efetivo do Júri  

 



Nome 

Habilitações Académicas (HA)

Avaliação da área de formação do/a candidato/a:
- Doutoramento em Gestão, HA = 5 valores;
- Doutoramento em Economia, HA = 5 valores;
- Doutoramento em Sistemas de Informação, HA = 5 valores;
- Doutoramento em Áreas afins, HA = até 4 valores.

Avaliação do Percurso Científico e Curricular (PCC). 

Avaliação incide sobre os parâmetros abaixo descritos e a respetiva 
classificação é obtida pela seguinte fórmula:
PCC = 0,4 PC + 0,6 AI

Produção Científica (PC). É avaliada a produção científica de elevada 
qualidade (PC), dos últimos cinco anos. A classificação da produção 
científica é obtida por: PC = 0,6 PCV + 0,4 PCQ.
Avaliação quantitativa (PCV):
- Publicações em revistas ISI, Web of Science ou Scopus nas áreas de 
Gestão, Economia, Sistemas de Informação , PCV = até 5 valores;
- Publicações em áreas afins, PCV = até 3 valores;
- Publicações noutras áreas, PCV = 1 valor.
Avaliação qualitativa (PCQ): o/a candidato/a deve fornecer cópias de 
até cinco artigos que considere como mais relevantes, PCQ = até 5 
valores.

Atividades de Investigação, Extensão e Gestão (AI). Avaliação de 
atividades de investigação aplicadas ou baseadas na prática, bem 
como atividades de extensão e gestão desenvolvidas nos últimos 
cinco anos. Este parâmetro inclui
(i) participação em projetos de I&D, serviços e transferência de 
tecnologia e
(ii) participação em atividades de gestão de ciência e disseminação de 
conhecimento, incluindo a organização de conferências, simpósios e 
atividades de cooperação científica,
(iii) supervisão / co-supervisão de estudantes de mestrado, estudantes 
de doutoramento e investigadores de pós-doutoramento. Atividades 
nas áreas de Gestão, Economia e Sistemas de Informação, AI = até 5 
valores; atividades em áreas afins, AI = até 4 valores; atividades em 
outras áreas, AI = 2 valores.

Motivação e Capacidade de Inovação (MCI). 

Avaliação sobre a motivação e capacidade de inovação do/a 
candidato/a, através da apreciação da carta de motivação descrevendo 
a relevância do percurso científico para as funções a desempenhar no 
CEOS.PP = até 5 valores.

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%? 

Ordenação final 
da AC em função 

da prioridade 
legal da sua 

situação jurídico-
funcional.

Deliberação do 
Júri

Motivo para a exclusão ou outras observações

Alessandra Veloso Duarte Excluído/a
Nos termos do Aviso de Abertura, o grau de doutor/a não se inclui na 

área de formação académica de nas áreas de Gestão, Economia, 
Sistemas de Informação, ou área científica afim.

Denise Pereira Curi Excluído/a
Nos termos do Aviso de Abertura, o grau de doutor/a não se inclui na 

área de formação académica de nas áreas de Gestão, Economia, 
Sistemas de Informação, ou área científica afim.

Eduardo Luís de Meireles e 
Oliveira

Excluído/a
Nos termos do Aviso de Abertura, o grau de doutor/a não se inclui na 

área de formação académica de nas áreas de Gestão, Economia, 
Sistemas de Informação, ou área científica afim.

Fabricio Pelloso Piurcosky Excluído/a

Nos termos do Aviso de Abertura, não apresenta carta de motivação 
descrevendo a relevância do percurso científico para as funções a 

desempenhar no
CEOS.PP.

Francisco Gonçalo Figueira 
Abreu

Excluído/a
Nos termos do Aviso de Abertura, não apresenta a cópia do 
certificado de habilitação literária correspondente ao grau de 

doutor/a.

Luis Filipe Monteiro Carvalho Excluído/a
Nos termos do Aviso de Abertura, não apresenta a cópia do 
certificado de habilitação literária correspondente ao grau de 

doutor/a.

Rachel Lopes Queiroz Chacur Excluído/a
Nos termos do Aviso de Abertura, o grau de doutor/a não se inclui na 

área de formação académica de nas áreas de Gestão, Economia, 
Sistemas de Informação, ou área científica afim.

Renato Filipe de Barros Santiago 5,00 3,56 2,00 3,22 Não Não Não Admitido/a

Roberto Ivo Fernandes Vaz 5,00 4,68 5,00 4,87 Não Não Não Admitido/a

Tânia Filipa Ferreira Pinto 5,00 3,40 4,00 3,96 Não Não Não Admitido/a

Anexo I da Ata n.º 2/2022, de 3 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. 

Admissão e exclusão de candidatos/as ao procedimento concursal e Avaliação do Percurso Científico e Curricular (APCC) dos/as candidatos/as admitidos/as ao procedimento concursal
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