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1 - Apreciação de reclamações 

 

Foram recebidas as seguintes reclamações: 

 

Nome do/a 

candidato/a 

Fundamentação da Reclamação Decisão do Júri 

Ana Carolina 

Abreu Bolina 

da Silva 

De fato, não anexei o meu comprovante do curso do 

mestrado uma vez que entendi que o documento a ser 

anexado era o que comprovasse a minha licenciatura. 

O nome do documento da inscrição era "comprovativo 

de formação". Uma vez que ainda sou mestranda e não 

conclui o mestrado, entendi que teria que anexar 

apenas o documento da licenciatura que foi o curso 

que conclui. Eu acredito que tenha me confundido na 

nomenclatura. 

Se ainda puder anexar a minha documentação, estou 

anexando abaixo no ficheiro, o meu documento 

comprovativo de ser aluna do mestrado. 

Desde já, muito obrigada pela atenção e peço 

desculpas pelo engano no envio dos documentos. 

ANEXOS: 

16_26123_DeclaraomestradoAnaCarolinaAbreuBolina

daSilva.pdf 

O júri delibera, por unanimidade, 

indeferir as alegações, com base no 

facto de o Aviso de Abertura, no seu 

Ponto 10, especificar que a não 

apresentação dos documentos que 

comprovem os requisitos de 

admissão, nomeadamente os 

indicados na alínea f), serão motivo 

de exclusão do concurso. Este 

documento não foi submetido 

aquando da candidatura. 

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

Júri 

Presidente: Doutora Deolinda Maria Moreira Aparício Meira, Professora Coordenadora 

do ISCAP e Coordenadora  principal do Projeto COOPVID. 

Vogais: Doutor Manuel Fernando Moreira da Silva, Professor Adjunto e Presidente 

Interino do ISCAP, que substitui a Presidente nas faltas e impedimentos; Doutora 

Sandrina Francisca Teixeira, Professora Adjunta do ISCAP e Diretora do CEOS.P; 

Doutora Ana Cláudia Moreira Rodrigues, Professora Adjunta do ISCAP, investigadora 

e responsável pela área de Recursos Humanos no projeto COOPVID; e Mestre Ana 

Luísa Soares Martinho, Professora Adjunta Convidada do ISCAP e investigadora 

especialista para a área da Economia Social e responsável pela área de Intervenção no 

projeto COOPVID. 

Ordem de trabalhos 
1 – Apreciação de reclamações 

2 – Decisão final 
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Vidoica Sumbe 

Fortuna 

Muledzera. 

Eu recebi a resposta a candidatura,no website que 

visualizei o anúncio (Hosco) não pude verificar o pedido 

de formulário de inscrição de curso em Ciclo. Assim 

como de igual forma no formulário preenchido de 

aplicação. 

ANEXOS: 

118_26065_Screenshot202204261710116filesmerge

d11.pdf 

O júri delibera, por unanimidade, 

indeferir as alegações, com base no 

facto de o Aviso de Abertura, no seu 

Ponto 10, especificar que a não 

apresentação dos documentos que 

comprovem os requisitos de 

admissão, nomeadamente os 

indicados na alínea f), serão motivo 

de exclusão do concurso. Não só 

este documento não foi submetido 

aquando da candidatura, como o 

documento apresentado em sede 

de audiência prévia não constitui 

comprovativo de inscrição em ciclo 

de estudos conducente à obtenção 

do grau académico de mestre ou em 

curso não conferente de grau. 

 

 

2 – Decisão final 

 

Como estas alegações não permitem a readmissão ao procedimento concursal dos/as respetivos/as 

candidatos/as, mantêm-se as deliberações do Júri da Ata n.º 2/2022, de 19 de abril. 

 

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 Deolinda Maria Moreira 

Aparicio Meira, Professora 

Coordenadora do ISCAP e 

Coordenadora principal do Projeto 

COOPVID. 

Presidente 

do Júri 

 

 

Doutor Manuel Fernando Moreira da 

Silva, Presidente Interino do ISCAP  
Vogal do Júri 
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Doutora Sandrina Francisca Teixeira, 

Professora Adjunta do ISCAP e 

Diretora do CEOS.PP. 

Vogal do Júri  

Doutora Ana Cláudia Moreira 

Rodrigues, Professora Adjunta do 

ISCAP, investigadora e responsável 

pela área de Recursos Humanos no 

projeto COOPVID. 

Vogal do Júri  

Ana Luísa Soares Martinho, 

Professora Adjunta Convidada do 

ISCAP e investigadora especialista 

para a área da Economia Social e 

responsável pela área de Intervenção 

no projeto COOPVID. 

Vogal do Júri  
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