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23/09/2020 17h00 18h00  Videoconferência 

Data Hora início Hora fim Local 
 

 

Concurso documental interno para recrutamento de um Professor Coordenar, na modalidade de contrato de trabalho 

em funções públicas por tempo indeterminado, para a área científica de Línguas , 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. 

 
 

Área Científica LÍNGUAS N.º Postos 1 

Publicitação 

Diário da República: 
Edital (extrato) n.º 
1578/2019 

publicado em 24-12-2019 

Código da Oferta da 
Bolsa de Emprego 
Público (BEP) n.º: 

Não aplicável  

Portal:  
Edital (extrato) n.º 
1578/2019 

publicado em 24-12-2019 

Jornal: Não aplicável  

Júri 

Presidente Professor Fernando José Malheiro de Magalhães, Presidente do ISCAP 

Vogal 
Professor António Augusto de Freitas Gonçalves Moreira, Professor 
Associado da Universidade de Aveiro 

Vogal 
Professora Clara Maria Laranjeira Sarmento e Santos, Professora 
Coordenadora com Agregação do ISCAP, do Instituto Politécnico do 
Porto 

Vogal 
Professora Eduarda Maria Ferreira da Mota,  Professora Coordenadora 
do ISCAP, do Instituto Politécnico do Porto 

Vogal 
Professor Rui Manuel Gomes Carvalho Homem, Professor Catedrático da 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

Vogal 
Professora Susana Cristina Santos Fidalgo Fonseca Moura Lopes, 
Professora Coordenadora da Escola Superior de Educação de Viseu 

pilar
Texto digitado
Homologação da ata e da lista de ordenação final
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A reunião teve 
a seguinte 
ordem de 
trabalhos: 

Ponto 1 - Análise da Exposição apresentada em sede de audiência de interessados pela 

candidata Maria Manuela Ribeiro Veloso; 

Ponto 2 – Audiência de interessados;  

Ponto 3 - Homologação e publicitação da lista definitiva de ordenação final dos candidatos. 

 

Na data e hora acima referidas, por videoconferência, ao abrigo do disposto no artigo 30.º, n.º 1, do 

Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, reuniu o Júri do presente procedimento concursal para 

deliberar sobre os pontos da ordem de trabalhos da reunião, 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-13/2019, publicado na 2.ª Série do Diário da República n.º 247, de 24 de 

dezembro de 2019, pelo Edital (extrato) n.º 1578/2019, e no sítio da Internet do ISCAP, em 

www.iscap.ipp.pt (https://www.iscap.ipp.pt/documentos-publicos/procedimentos-concursais/a-

decorrer/a-decorrer). A reunião foi secretariada pelo Secretário do ISCAP, Ricardo Joaquim da Silva 

Lourenço. 

 

Estiveram presentes o Presidente do Júri, Professor Fernando José Malheiro de Magalhães, Presidente do 

ISCAP, o Vogal, Professor António Augusto de Freitas Gonçalves Moreira, Professor Associado da 

Universidade de Aveiro, a Vogal, Professora Eduarda Maria Ferreira da Mota, Professora Coordenadora do 

ISCAP, do Instituto Politécnico do Porto, o Vogal, Professor Rui Manuel Gomes Carvalho Homem, Professor 

Catedrático da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e a Vogal, Professora Susana Cristina Santos 

Fidalgo Fonseca Moura Lopes, Professora Coordenadora da Escola Superior de Educação de Viseu, estando 

ausente a Vogal, Professora Clara Maria Laranjeira Sarmento e Santos, Professora Coordenadora com 

Agregação do ISCAP, do Instituto Politécnico do Porto, tendo apresentado uma Declaração, onde consta a 

sua apreciação fundamentada, a qual foi lida pelo Presidente do Júri e atendida pelos demais membros e 

que consta anexa à presente Ata. 

 

Antes de dar início à reunião, o Presidente do Júri interpelou os restantes membros do Júri se pretendiam 

que estivesse presente na reunião a Vice-presidente do ISCAP para a área jurídica, a Professora Manuela 

Maria Ribeiro da Silva Patrício, para um eventual apoio jurídico, se necessário. 

O Júri concordou unanimemente com a presença da Vice-presidente do ISCAP para a área jurídica, a 

Professora Manuela Maria Ribeiro da Silva Patrício. 

De seguida, foi dado início à reunião para análise da exposição da candidata Maria Manuela Ribeiro Veloso, 
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em sede de audiência de interessados. 

 
 

Ponto 1 – Análise da reclamação apresentada em sede de audiência de interessados pela candidata Maria 

Manuela Ribeiro Veloso 

Assim, após análise da referida exposição, cada membro do Júri tomou a sua posição, a saber: 

- O Professor Doutor António Augusto de Freitas Moreira, Professor Associado da Universidade de Aveiro, 

manteve a classificação anteriormente atribuída às candidatas, conforme respetiva fundamentação 

anexa, que passa a fazer parte integrante da presente Ata; 

- A Professora Doutora Clara Maria Laranjeira Sarmento e Santos, Professora Coordenadora do Instituto 

Superior de Contabilidade e Administração do Instituto Politécnico do Porto, embora ausente, manteve a 

classificação anteriormente atribuída às candidatas, conforme respetiva fundamentação já referida, que 

passa a fazer parte integrante da presente Ata; 

- A Professora Doutora Eduarda Maria Ferreira da Mota, Professora Coordenadora do Instituto Superior 

de Contabilidade e Administração do Instituto Politécnico do Porto, manteve a classificação 

anteriormente atribuída às candidatas, conforme respetiva fundamentação anexa, que passa a fazer parte 

integrante da presente Ata; 

- O Professor Doutor Rui Manuel Gomes Carvalho Homem, Professor Catedrático da Faculdade de Letras 

da Universidade do Porto, manteve a classificação anteriormente atribuída às candidatas, conforme 

respetiva fundamentação anexa, que passa a fazer parte integrante da presente Ata; 

- A professora Doutora Susana Cristina Santos Fidalgo Fonseca Moura Lopes, Professora Coordenadora da 

Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viseu, manteve a classificação anteriormente 

atribuída às candidatas, conforme respetiva fundamentação anexa, que passa a fazer parte integrante da 

presente Ata. 

 
Assim, foi deliberado:  

i) Manter a classificação final atribuída a cada uma das candidatas, pelo que a candidata Maria da Graça 

de Albuquerque Barreto Bigotte Chorão mantém a classificação final global de 72,11 e a candidata Maria 

Manuela Ribeiro Veloso mantém a classificação final global de 67,04, numa escala de 0 a 100 pontos; 

ii) Proceder à notificação das candidatas 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) E que a publicitação da presente Ata também será efetuada na Portaria do ISCAP e na 
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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).  

 

Nome do(s) candidato(s) 

Ordenação dos candidatos, 
em conformidade com a 
votação dos membros do 

Júri 

Observações 

Maria da Graça de Albuquerque Barreto Bigotte 

Chorão 
1  

Maria Manuela Ribeiro Veloso 2  

 
 

Ponto 2 – Audiência de interessados 

Não haverá lugar à audiência de interessados, dado que não houve alteração da lista provisória de ordenação 

final dos candidatos, pelo que esta se tornará definitiva. 

 

Ponto 3 - Homologação e publicitação da lista definitiva de ordenação final dos candidatos 

O Júri também deliberou que a lista provisória de ordenação final dos candidatos passa a considerar-se como 

lista definitiva de ordenação final dos candidatos, pelo que todo o processo poderá ser remetido ao Sr. 

Presidente do ISCAP, para efeitos de homologação da lista definitiva de ordenação final dos candidatos. 

Após homologação, a lista definitiva de ordenação final dos candidatos 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 a todos os candidatos, através da 

notificação gerada na plataforma de candidatura para o endereço de correio eletrónico. 

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. 

 

 

 

 

https://www.iscap.ipp.pt/documentos-publicos/procedimentos-concursais/a-decorrer/a-decorrer
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 Função Assinatura 

Professor Fernando José Malheiro de 
Magalhães, Presidente do ISCAP 

Presidente do 
Júri 

 
 
 
 
 

Ricardo Joaquim da Silva Lourenço 
Secretário do 

ISCAP 

 
 
 
 
 

 



 
Aveiro, 23 de setembro de 2020 

 
 
 
Assunto: Concurso Documental para provimento de uma vaga para professor coordenador 
para a área científica de línguas, Edital: Refª ISCAP – 13/2019 – Audiência de Interessados 
 
 
 
 
 
 
 
Exmo. Senhor Professor Doutor José Malheiro de Magalhães 
Presidente do ISCAP e Presidente do Júri 
 
Analisadas as alegações e argumentos apresentados por Maria Manuela Ribeiro Veloso, 
candidata à vaga referida no assunto acima, decorrentes da sua destituição do primeiro para 
o segundo lugar no concurso em apreço, cumpre-me informar que mantenho a pontuação 
anteriormente atribuída, e que mantive ao longo de todo o processo de apreciação das 
candidaturas, por não rever nos mesmos qualquer indicador que contrarie a minha 
apreciação da documentação apresentada por ambas. 
 
Com os melhores cumprimentos e estima pessoal, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
António Moreira 
(Professor Associado) 



 

ISCAP-P.PORTO, 23 de setembro de 2020  

 

Exmo. Sr. Presidente, 

Estimados Colegas, 

 

Vendo-me impossibilitada de participar na reunião de júri de 23 de 

setembro de 2020, por motivos inesperados e alheios à minha vontade, 

relacionados com o atual contexto pandémico e dos quais farei devida 

prova, solicito que seja lida a seguinte declaração: 

 

No âmbito do Concurso Documental para Provimento de uma Vaga para 

Professor Coordenador para a Área Científica de Línguas, edital ISCAP – 

13/2019, e respetiva audiência de interessados, informo que li atentamente 

as alegações da candidata Maria Manuela Ribeiro Veloso. Tendo procedido 

à avaliação das candidatas dentro dos parâmetros e critérios constantes do 

edital do concurso, mantenho as pontuações por mim atribuídas, bem 

como a ordenação das candidatas daí decorrente.  

 

Ao dispor para qualquer esclarecimento adicional, com as mais cordiais 

saudações, 

Clara Maria Laranjeira Sarmento e Santos 

Professora coordenadora com agregação, ISCAP-P.PORTO 

  

 







 
 

Concurso Documental Interno para Provimento de uma Vaga para 
Professor Coordenador para a Área Científica de Línguas (Refª ISCAP 13/2019) 

Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto 
 
 
 
 

Declaração 
 
 

Na qualidade de membro do júri do concurso em epígrafe, recebi e dei a devida atenção às 

alegações apresentadas pela candidata Maria Manuela Ribeiro Veloso, em documento datado 

de 7 de setembro pp. 

Não sendo as minhas decisões avaliativas visadas pela contestação que nesse documento se 

verbaliza, venho declarar que mantenho inalteradas as classificações e consequente seriação 

que apresentei nas fases precedentes deste concurso. 

 
 
Porto, 23 de setembro de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Rui Carvalho Homem, Prof. Catedrático – DEAA-FLUP) 
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