Procedimento concursal para provimento do Cargo de Direção Intermédia de 2º grau – Chefe da
Divisão Informática do Instituto Politécnico de Setúbal
Ata nº 2
Data:19-05-2022
Hora: 9.30 horas
Local: Serviços Centrais do IPS
Membros Presentes:
Presidente:
Maria de Lurdes Cardina Pedro, Administradora do Instituto Politécnico de Setúbal.
Vogais:
José Júlio Feiteira, Chefe de Divisão dos Serviços de Informática do Instituto Politécnico de Portalegre;
Alcina Maria Narciso Prata, Professora Coordenadora do Instituto Politécnico de Setúbal.

Objeto da reunião: Apreciação das candidaturas; Verificação dos requisitos de provimento; Apreciação
curricular.
Deliberações:
O Júri recebeu 6 candidaturas, dentro do prazo estabelecido, e procedeu à apreciação das mesmas e à
verificação da sua conformidade face ao estipulado no Aviso de Abertura do concurso, designadamente
quanto à reunião dos requisitos de admissão e à apresentação dos documentos necessários.
Após a análise das candidaturas o júri deliberou excluir o candidato Nuno Filipe dos Santos Geada, por
não comprovar ser detentor de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, conforme
requisito formal constante no aviso de abertura do concurso, bem como no artigo 20.º da Lei n.º2/2004,
de 15 de janeiro.
No que respeita à admissão ao concurso, o júri deliberou admitir os seguintes candidatos, por cumprirem
os requisitos legais de provimento:
– Ana Catarina Pina Caçador
– Francisco Duarte da Silva Castanheiro
– Isabel Maria Cruz Valentim
– João Miguel Teodoro Grãos Duros
– Sandra Maria Leitão Mena Rodrigues
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No que se refere à apreciação curricular, o júri concluiu que todos os candidatos admitidos detêm um grau
suficiente de experiência profissional que lhe permitirá exercer o cargo ora a concurso, bem como
formação profissional relevante.
Seguidamente deliberou convocar para Entrevista Pública presencial, por correio eletrónico, os candidatos
admitidos para a realização das mesmas no dia 3 de junho de 2022.
Todas as deliberações foram, na sequência de votação nominal, tomadas por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar foi dada por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, depois
de lida e achada conforme, vai ser assinada digitalmente por todos os membros do júri.

O júri
Presidente
Assinado por: MARIA DE LURDES CARDINA PEDRO
Num. de Identificação: 06263057
Data: 2022.05.19 14:40:02+01'00'

_________________________________________
(Maria de Lurdes Pedro)

Vogais
Assinado por: JOSÉ JÚLIO CURRICAS FEITEIRA
Num. de Identificação: 11591045
Data: 2022.05.19 15:26:38 +0100

_________________________________________
(José Júlio Feiteira)

Assinado por: ALCINA MARIA NARCISO PRATA
Num. de Identificação: 08466990
Data: 2022.05.19 16:13:26+01'00'

_________________________________________
(Alcina Maria Narciso Prata)
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