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             ESCOLA SUPERIOR NÁUTICA INFANTE D. HENRIQUE 

        

 

 

 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DO JÚRI DO CONCURSO PARA PROFESSOR 

ADJUNTO PARA A ÁREA DISCIPLINAR DE ENGENHARIA ELETROTÉCNICA 

MARÍTIMA, PARA OS PERFIS DE SISTEMAS DIGITAIS, 

MICROCONTROLADORES E COMPUTADORES,                                                         

NOS TERMOS DO EDITAL Nº 936/2020 DE 28 DE AGOSTO 

 
 

--------- Aos treze dias do mês de janeiro de 2021, pelas 14:00 horas, deu-se início à segunda 

reunião do Júri do concurso para Professor Adjunto para a área disciplinar de Engenharia 

Eletrotécnica Marítima, para os perfis de Sistemas Digitais, Microcontroladores e Computadores, 

nos termos do Edital nº 936/2020, publicado em Diário da República, 2ª Série, nº 155, em 28 de 

agosto de 2020.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------A reunião decorreu em videoconferência e participaram os seguintes membros do Júri: ----- 

------Professor Doutor Manuel Martins Barata, Professor Doutor Luis Filipe dos Santos Gomes, 

Professor Doutor Paulo Carapinha Marques, Professor Doutor Pedro Manuel Brito da Silva 

Girão, Professor Doutor Nuno Cavaco Gomes Horta e o presidente do Júri Professor Doutor 

Victor M. R. Franco Correia.  --------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A reunião teve a seguinte Ordem de Trabalhos: ----------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto 1. Apreciação da reclamação referente à lista provisória de candidatos excluídos. ----- 

----- Ponto 2. Aprovação da Lista definitiva de candidatos excluídos e candidatos admitidos. ----- 

----- Ponto 3. Apreciação das candidaturas admitidas. ---------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------ Ponto 1. Apreciação da reclamação referente à lista provisória de candidatos excluídos. ----

--- O presidente do Júri deu início à ordem de trabalhos informando que nos termos do 

Regulamento nº 509/2010 de 7 de junho e do Edital nº 936/2020, foram notificados todos os 

candidatos sobre as listas provisórias de excluídos e admitidos. As notificações ocorreram tanto 

por correio eletrónico como por ofício registado com aviso de receção, tendo sido garantidos os 

prazos legais para a audiência prévia dos candidatos relativamente às listas provisórias de 

candidatos excluídos e de candidatos admitidos. ---------------------------------------------------------- 

------ O presidente do Júri informou que foi recebida uma reclamação do candidato Alan de 

Oliveira Sá, com data de 21 de dezembro de 2020 (a qual fica anexa à presente Ata - ANEXO I);  

------- O Júri procedeu à análise dos fundamentos invocados pelo candidato reclamante e tomou 

nota do documento emitido pela Universidade de Lisboa relativo a Certidão de Registo de 

Reconhecimento do grau académico português de Doutor com data de 30 de novembro de 2020, 

o qual estava omisso no processo do candidato. O Júri notou que à data da primeira reunião o 

candidato não possuía o reconhecimento do grau académico conforme a data do documento 

enviado confirma. Mesmo que o problema do reconhecimento do grau académico se pudesse 

considerar sanado, o Júri reiterou por unanimidade que a área de Doutoramento não se enquadra 
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na área disciplinar a concurso pelo que se confirmou o entendimento de que existe 

incumprimento do nº 7 do Edital, não podendo dar provimento à Reclamação. --------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- Ponto 2. Aprovação da Lista definitiva de candidatos excluídos e candidatos admitidos. -- 

------- Considerando a deliberação do Júri relativamente à reclamação recebida, foram aprovadas 

por unanimidade as seguintes listas definitivas de candidatos admitidos e excluídos: --------------- 

 

Lista definitiva dos candidatos excluídos 

Alan Oliveira Sá 

António José Arsénio dos Santos Costa 

Nuno Ricardo Cordeiro Leonor 

 

Lista definitiva dos candidatos admitidos 

Ana Catarina Caniço da Cruz 

Eduardo Manuel Godinho Rodrigues 

Luis Filipe Soldado Granadeiro Rosado 

Pedro Alexandre Dias Martins 

Ricardo Filipe Sereno Póvoa 

Rogério Alexandre Botelho Campos Rebelo 

Rui António Policarpo Duarte 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Os candidatos serão informados sobre as listas definitivas, por correio eletrónico e através 

da divulgação no sítio da internet da ENIDH.  ------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Ponto 3. Apreciação das candidaturas admitidas. -------------------------------------------------- 

------ O Júri passou à apreciação das candidaturas, nos termos do Edital, nomeadamente 

procedendo à apreciação fundamentada: a) Da capacidade pedagógica dos candidatos, tendo 

designadamente em consideração a análise da qualidade e extensão da prática pedagógica 

anterior na área para que é aberto o concurso; b) Do desempenho técnico-científico e profissional 

dos candidatos na área para que é aberto o concurso; c) De outras atividades relevantes para a 

missão de uma instituição de ensino superior, que os candidatos tenham desempenhado. 

Conforme estipulado no ponto 17 do Edital, na avaliação curricular foram obrigatoriamente 

considerados e ponderados, a capacidade pedagógica do candidato na área para que é aberto o 

concurso, o desempenho técnico-científico do candidato na mesma área e ainda o desempenho 

de outras atividades relevantes para a missão de uma instituição de ensino superior que tenham 

sido desenvolvidas pelo candidato. -------------------------------------------------------------------------- 

------- Os membros do Júri realizaram as respetivas apreciações dos candidatos de forma 

autónoma, considerando os critérios de apreciação dos candidatos explicitados no Edital, 

adotando as ponderações e os parâmetros de avaliação definidos na Tabela I para avaliação da 

capacidade pedagógica, na Tabela II para a avaliação do desempenho técnico-científico e na 

Tabela III para a avaliação das atividades relevantes para a missão da Instituição. ------------------ 

--------- Cada um dos membros do Júri efetuou a apreciação dos candidatos e apresentou a sua 

votação nominal fundamentada expressa numa escala de 0 a 100 pontos, conforme os 

documentos anexos à presente Ata, a seguir discriminados:  ------------------------------------------- 
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- ANEXO II – fundamentação do Professor Doutor Pedro Manuel Brito da Silva Girão; ---------- 

- ANEXO III – fundamentação do Professor Doutor Manuel Martins Barata; ----------------------- 

- ANEXO IV – fundamentação do Professor Doutor Nuno Cavaco Gomes Horta; ----------------- 

- ANEXO V – fundamentação do Professor Doutor Paulo Carapinha Marques; ------------------ 

- ANEXO VI – fundamentação do Professor Doutor Luis Filipe dos Santos Gomes. ------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Da classificação atribuída por cada um dos membros do Júri, resulta a classificação final 

de cada um dos candidatos, calculada nos termos da alínea d) do ponto 18 do Edital, conforme o 

ANEXO VII. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Os candidatos, Ricardo Filipe Sereno Póvoa e Rui António Policarpo Duarte, obtiveram 

pontuações iguais ou superiores a 60 pontos, verificando, nos termos da alínea f) do ponto 18 do 

Edital, bem como do ponto 4) do Artigo 28º do Regulamento nº 509/2010, a condição para que 

sejam aprovados por mérito absoluto. ----------------------------------------------------------------------- 

-------- Em conformidade com as classificações atribuídas foi aprovada a seguinte lista de 

candidatos aprovados por mérito absoluto, nos termos da alínea f) do ponto 18 do Edital e do 

ponto 4) do Artigo 28º do Regulamento nº 509/2010, em que os candidatos são ordenados de 

acordo com as respetivas classificações finais:  ----------------------------------------------------------- 

 

LISTA DE CANDIDATOS APROVADOS 

POR MÉRITO ABSOLUTO 
Classificação igual ou superior a 60 pontos nos termos do nº 4 do Art. 

28º do Regulamento nº 509/2010 

Classificação final 
(escala de 0 a 100 

pontos) 

Ricardo Filipe Sereno Póvoa 67,03 

Rui António Policarpo Duarte 64,89 

 

-------- Os restantes candidatos foram considerados não aprovados, por terem obtido 

classificação inferior a 60 pontos, conforme previsto na alínea e) do ponto 18 do Edital e no 

ponto 3) do Artigo 28º do Regulamento nº 509/2010, tendo sido aprovada a seguinte lista de 

candidatos não aprovados: ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

LISTA DE CANDIDATOS NÃO APROVADOS 
Classificação inferior a 60 pontos nos termos do nº 3 do Art. 28º do 

Regulamento nº 509/2010 

Classificação final 
(escala de 0 a 100 

pontos) 

Luis Filipe Soldado Granadeiro Rosado 56,39 

Eduardo Manuel Godinho Rodrigues 51,29 

Rogério Alexandre Botelho Campos Rebelo 39,04 

Ana Catarina Caniço da Cruz 32,04 

Pedro Alexandre Dias Martins 29,57 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- O Júri considerou prescindir de audiências públicas, previstas no ponto 20 do Edital. ------ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- A deliberação do Júri será divulgada no sitio da internet da ENIDH e os candidatos serão 

notificados por ofício e por correio eletrónico para efeitos da Audiência Prévia. --------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- A reunião terminou pelas 15:30 horas. A presente Ata foi aprovada e assinada de forma 

digital por todos os membros do Júri.  ---------------------------------------------------------------------- 
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Os membros do Júri 

 

 

 

 

 

Professor Doutor Manuel Martins Barata              Professor Doutor Luis Filipe dos Santos Gomes 

 

 

 

 

 

 

 

Professor Doutor Paulo Carapinha Marques           Professor Doutor Pedro Manuel Brito da Silva Girão 

 

 

 

 

 

 

 

Professor Doutor Nuno Cavaco Gomes Horta           Professor Doutor Vítor M. Reis Franco Correia 

 

 

 

 

 

 

 Fazem parte desta Ata os seguintes anexos: 

 

 ANEXO I 

 ANEXO II 

 ANEXO III 

 ANEXO IV 

 ANEXO V 

 ANEXO VI 

 ANEXO VII 
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