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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 Direito, 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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Edital (extrato) n.º 1573/2019
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Não aplicável
Professor Fernando José Malheiro de Magalhães, Presidente do ISCAP
Professor António Agostinho Cardoso Conceição Guedes, Professor Associado da
Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa
Professor José de Campos Amorim, Professor Coordenador do ISCAP, do Instituto
Politécnico do Porto
Professor Luís Miguel Delgado Pestana de Vasconcelos, Professor Catedrático da
Faculdade de Direito da Universidade do Porto
Professor Paulo Alves de Sousa de Vasconcelos, Professor Coordenador do ISCAP,
do Instituto Politécnico do Porto
Professor Pedro Manuel Pinto de Sousa e Silva, Professor Coordenador do Instituto
Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro, da Universidade de Aveiro

Vogal
Vogal
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Não aplicável

Jornal:

Vogal

A reunião teve a
seguinte ordem
de trabalhos:

N.º Postos
1
publicado em 24-12-2019

Presidente
Vogal

Júri

Edital (extrato) n.º 1573/2019

Ponto 1 – Avaliação em mérito relativo;
Ponto 2 – Homologação e publicitação da lista definitiva de ordenação final do(s) candidato(s).

Na data e hora acima referidas, e por videoconferência, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 30.º, do DL
n.º 10-A/2020, de 13 de março, reuniu o Júri do presente procedimento concursal para deliberar sobre os
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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-08/2019,
publicado na 2.ª Série do Diário da República n.º 247, de 24 de dezembro de 2019, pelo Edital (extrato) n.º
1573/2019, 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.
Assim, foi deliberado:
i) Que o Júri, em conjunto, atribui classificações a cada item constante no edital, criando uma única grelha,
que se anexa à presente ata. Assim, a candidata Deolinda Maria Moreira Aparício Meira obteve a
classificação de 88.9 pontos, numa escala de 0 a 100. O Júri fez notar que a classificação obtida pela
candidata revela que esta tem um Curriculum Vitae excelente e que tem feito um percurso profissional
exemplar;
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;
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iv) E que a publicitação da presente ata também será efetuada na Portaria do ISCAP e na pasta do respetivo
concurso no sítio da Internet do ISCAP, em www.iscap.ipp.pt (https://www.iscap.ipp.pt/documentospublicos/procedimentos-concursais/a-decorrer/a-decorrer).
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O Júri, aquando da atribuição da classificação aos vários itens da grelha, teceu as seguintes considerações:
Relativamente à produção científica da candidata, destacam-se os seguintes dados: a candidata é autora ou
co-autora de 3 livros de carácter técnico-científico, os quais foram objeto de citações relevantes na doutrina e
na jurisprudência. Além disso é autora ou co-autora de quase meia centena de capítulos de livros de cariz
científico e de cerca de 100 artigos de revistas técnico-científicas, em Portugal e no Estrangeiro, os quais, em
boa parte se encontram indexados nas bases de dados ISI, SCOPUS e LATINDEX.
Destaca-se, neste contexto, além do mais, a publicação do “Código Cooperativo Anotado” pela Almedina, da
obra multi-autoral “Jurisprudência Cooperativa Comentada pela INCM, de dois artigos com revisão por pares
na revista “International Journal of Cooperative Law”, bem como a publicação de um artigo (em co-autoria),
na Revista da Ordem dos Advogados.
No que se refere à participação em projetos científicos, importa destacar a sua relevância no âmbito do
direito cooperativo e, em especial, a sua participação no Projeto de investigação internacional PECOL
(Principles of European Cooperative Law), no “Framework Partnership Agreement «Cooperatives in
Development – People-centred Businesses in Action»”, bem como a elaboração do relatório sobre o direito
cooperativo português, projeto financiado pela Aliança Cooperativa Internacional e pela União Europeia.
É de referir também a participação em projetos de investigação interdisciplinares, financiados ao abrigo do
programa Erasmus.
No que diz respeito à participação em júris de provas académicas, destacam-se a participação como arguente
em 5 provas públicas para a atribuição do título de especialista, bem como a participação como arguente em
5 provas de mestrado. É também relevante o desempenho da candidata como orientadora de projetos
profissionais (para obtenção de grau de licenciado) e a orientação ou co-orientação de vinte teses de
mestrado e de três teses de doutoramento.
Relativamente à intervenção em comunidades científicas e profissionais e outras atividades relevantes, o Júri
realça que a candidata, enquanto membro do CIRIEC PORTUGAL, participou na discussão do «Projeto de Lei
n.º 68/XII relativo à Lei de Bases da Economia Social portuguesa», bem como teve uma participação relevante
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no processo de revisão do Código Cooperativo, tendo sido designada como perita na comissão de revisão do
mesmo Código.
Neste âmbito importa ainda salientar a organização / co-organização de inúmeros eventos de carácter
científico, dos quais se destacam a responsabilidade pela organização do I e II Fórum de Contabilidade e
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Economia Social, e ter presidido à comissão de organização do Congresso «A reforma do Código Cooperativo
Português».
É membro da comissão científica de várias revistas, quer nacionais, quer internacionais.
O seu papel relevante enquanto investigadora do âmbito do direito cooperativo foi reconhecido
publicamente com a atribuição do «Prémio Cooperação e Solidariedade António Sérgio».
Passando para a avaliação da capacidade pedagógica, é de destacar que a candidata coordenou a comissão
para a criação da licenciatura em Solicitadoria no ISCAP, bem como presidiu à comissão que criou o curso de
Mestrado em Gestão e Regime Jurídico-Empresarial da Economia Social.
No âmbito da produção de material pedagógico, importa salientar, para além da produção e atualização
regular dos diapositivos e cadernos de exercícios (casos práticos com resolução ou para resolução) utilizados
na lecionação das diferentes unidades curriculares, a co-autoria do Manual de Direito do Trabalho, publicado
pela Vida Económica, manual de apoio à lecionação da UC de Direito do Trabalho e da Empresa, da
licenciatura em Contabilidade e Administração.
A candidata exerce atividade docente no ensino superior há 30 anos, tendo já lecionado em diversas
instituições de ensino superior, e com responsabilidade pela lecionação de diversas unidades curriculares, de
licenciatura e mestrado, sendo professora adjunta do ISCAP, em regime de exclusividade, desde 2009.
Foi ainda responsável pela regência de inúmeras unidades curriculares.
Participou nos últimos anos em diversos programas de mobilidade Erasmus.
Colaborou na organização da Semana Internacional do ISCAP 2009 e na dinamização do workshop «Sou
Empreendedor: Crio o meu próprio emprego», organizado pelo Gabinete de Estágios e Empregabilidade.
É também de destacar que a docente foi tutora de aluno com Necessidades Adicionais de Suporte e
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orientadora de vários estágios profissionais.
Acresce que, de acordo com os inquéritos pedagógicos realizados, o seu desempenho docente foi avaliado
sempre com nível superior a 3, numa escala de zero a quatro.
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No que diz respeito ao exercício de cargos de gestão em órgão de instituições de ensino superior, destaca-se
o exercício da presidência do Conselho Pedagógico do ISCAP, do qual começou por ser vice-presidente.
É diretora do Curso de Mestrado em Gestão e Regime Jurídico-Empresarial da Economia Social, Membro do
Conselho Diretivo do CECEJ - Centro de Estudos em Ciências Empresariais e Jurídicas e Membro da Comissão
Coordenadora do Conselho Científico do CEOS.PP.
Sublinha-se, também, a presidência da Comissão de Avaliação Externa para a área científica de Estudos
Jurídicos Aplicados da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, no âmbito da qual presidiu ou
integrou cerca de 30 CAE.
Destaca-se a elaboração pela candidata de vários pareceres jurídicos, bem como a organização do processo
de adesão do ISCAP à Rede Universitária Latino-Americana em Economia Social e Solidária (RULESCOOP).
Para além disso publicou vários artigos de opinião em órgãos de comunicação social e participou em diversas
conferências, colóquios, jornadas e seminários.
Presidiu ao Júri de seleção e de seriação dos Candidatos 2019-2020 do mestrado em Gestão e Regime
Jurídico-Empresarial da Economia Social e integrou o júri dos prémios Alumni do ISCAP.

Ponto 2 – Homologação e publicitação da lista definitiva de ordenação final do(s) candidato(s)
O Júri também deliberou que todo o processo será 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.
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Lista definitiva de ordenação final do(s) candidato(s)

Nome do(s) candidato(s)

Deolinda

Maria

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

Moreira

Observações

1

Aparício Meira

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.

Função

Professor Fernando José Malheiro
Magalhães, Presidente do ISCAP

de

Presidente do
Júri

Assinatura

Fernando
José
Malheiro de
Magalhães

Assinado de forma
digital por Fernando
José Malheiro de
Magalhães
Dados: 2020.03.27
16:56:03 Z

Assinado por: RICARDO JOAQUIM DA SILVA
LOURENÇO

Secretário do
ISCAP

Atributos certificados: Secretário do Instituto
Superior de Contabilidade e Administração do
Porto - Instituto Politécnico do Porto.
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Ricardo Joaquim da Silva Lourenço

Num. de Identificação: 110560434
Data: 2020.03.27 17:12:09+00'00'
Certificado por: Diário da República Eletrónico.
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Nome do Candidato:
Deolinda Maria Moreira Aparício Meira
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 cientificopedagógico)
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

92,5
95

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

90
90
95
89,5
90
85
95
85
84
80
80
95

CLASSIFICAÇÃO FINAL

88,9

85
80

