
Concurso documental internacional na categoria de professor auxiliar,
Area cienilfica de Ciências Empresarials — Gesto e Administraco,

para o Instituto Universitário Militar.

ATA N.1

Aos dezanove do mês de julho de dois mu e vinte e dois, pelas catorze horas, reuniram-se no
Instituto Universitário Militar, em Pedroucos, os membros do jun do concurso documentaJ para
o recrutamento de urn professor auxiliar na area cient(fica de Ciências Empresanlais Gesto e
Administracào, nos termos do disposto das alIneas b) e c), do nümero 1, do artigo 92 do
Regulamento de Recrutamento, Seleço e Contratação de Pessoai Docente Civir do
Departamento de Estudos Pós-Graduados do lnstituto Universitário Militar, doravante
designado Regulamento, aprovado pelo Despacho n.9 10425/2021, de 7 de outubro de 2021, do
Comandante do Instituto Universitário Militar, publicado no Diánio da Repüblica, 2.2 série, fl.2

207, de 25 de outubro de 2021.
Esta reunio foi convocada nos termos regulamentares e estiverarn presentes 05 seguintes
membros do jun1 a saber:
Contra-almirante José Rafael Salvado de Figueiredo, presidente;
Professor Doutor Manuel Alberto Martins Ferreira, vogal;
Professora Doutora Maria Manuela Martins Saraiva Sarmento Coelho, vogal;
Professor Doutor José Augusto de Jesus FelIcio, vogal;
Professor Doutor Manuel Francisco Pacheco Coelho, vogal.
o Professor Doutor José Rui de Matos Figueira, pertencente ao jüri, nào pôde comparecer por
motivos de saüde. A reuniäo realizou-se por haver quorum, conforme estipulam o art.509 do
ECDU e o art.9 10 do Regulamento.
o Presidente do jéri deu inIcio a reuniäo, apresentando, para o efeito, o objetivo da presente
reuniâo que se consubstancia na seguinte ordem de trabaihos:
1. Admisso e excluso das candidaturas a concurso;
2. Decisào sobre a necessidade de reaIizaco de audiências püblicas;
3. Aprovaco dos(as) candidatos(as) em mérito absoluto;
4. Marcaco da reuniäo de avaliacão de mérito relativo e respetiva ordenacäo de candidatos.-
Ponto 1 :
o presidente do jun esclareceu sobre as documentos que instruem as respetivas candidaturas
a concurso, solicitando aos membros do jun que apreciassem as candiciaturas apresentadas para
a admisso ou excluso corn base nas condicoes fixadas e de acordo corn os requisitos de
admisso ao concurso.
o jéri aprovou a lista de admissäo e excIuso dos candidatos, par unanimidade, conforme Anexo
1, a qual faz parte integrante da preserite ata.
Ponto 2 :
Fol deliberado peloiéri, por unanimidade, que, não havendo duvidas quanto ao mérito absoluto
e relativo dos candidatos, no existindo igualmente necessidade de esclarecer e/ou aprofundar
elementos apresentados a concurso pelos respetivos candidatos, seré dispensada a realizaco
de audicOes püblicas para avaIiaço das candidaturas apresentadas a concurso, nos termos do
n,9 2, do artigo 24. do Regulamento.
Ponto 3 :
De acordo corn a disposto no ponto VI do Edital do Concurso e em conformidade corn a
estipulado no artigo 14, do Regulamento, a jun aprovou a lista de admissäo e exclusäo dos
candidatos em ménito absoluto, par unanimidade, conforme lista apresentada no Anexo 2, a
qual faz parte integrante da presente ata.



Ponto 4:
-

0 jun deliberou agendar a reunio de avaIiaço de ménto relativo e respetiva ordenacào de
candidatos no próximo dia 13 de setembro de 2022.
Depois de debatidos todos os pontos da ordem de trabahos da presente reuniâo, o Presidente
dojüni clehberou que:
I - A notificaçao seja efetuada através da colocacâo da presente ata na plataforma de
candidaturas e da subsequente notificaçäo para o endereço de correio eletrónico de cada
candidato(a);
II - A publicitacäo da presente ata seja efetuada na pasta do respetivo concurso no sItio da
internet do UM, em https:f/www.ium.pt/?page_id=8228.
No havendo mais assuntos a tratar, a reunio foi dada por encerrada, da qual se iavrou a
presente ata, que, depois de aprovada, é assinada pelo Jun e pelo Secretánio.

Aos dezanove do mês de juiho rio ano de dois mu e vinte e dais,

Contra-almirante José Rafael Salvado de Figueiredo
Presidente do Jun

Professor Doutor José Augusta de Jesus FelIcio
Vogal

Professor Doutor Manuel Al berto Martins Ferreira
Vogal

Wa,uzdaL/c7 m

Professor Doutor Manuel Francisco Pacheco Coelho
Vogal

Professora Doutora Maria Manuela Martins Saraiva Sarmento Coelho
Vogal

Major Nuno Filipe Gaspar Paulo Paixào
Secretário do Jun

Anexo 1 — Lista de candidatos a concurso admitidos e/ou excluidos.
Anexo 2 — Lista de candidatos admitidos e/ou exciuldos em mérito absoluto.



Anexo 1— Lista de candidatos a concurso admitidos e/ou exciuldos.

No cumpre o req uisito
exigido no n. 1, do ponto
Ill, do Edital n.2 694/2022,
em especial por não ser
titular do grau de doutor na
area cientJfica de Ciências
Empresariais - Gesto e
Adrninistracâo.

______

Entregou
extemporaneamente Os

documentos exigidos nos

n. 6 e 7, do ponto Ill, do
Edital 694/2022, situaçäo
que determina a sua
exclusäo nos termos da
alinea b), do n.2 3, do artigo
21. do Regulamento,

Nome dos Candidatos Motivo de exclusâo

Carla Isabel Russo Vivas
Joo Fernando de Sousa
Mendes
ioão Nuno Morais Lopes

Rita Isabel Almeida Silva

Robson Antonio Tavares Costa

Deliberaço do Jun

Admitida

______

Admitido

jdmitido

Exclulda

Exciuldo



Nome dos Candidatos

LCarIa Isabel Russo Vivas
ioão Fernando de Sousa
Mendes
ioo Nuno Morals Lopes

Anexo 2 — Lista de candidatos admitidos e/ou exciuldos em mérito absoluto.

Motivo de excluso e/ouno
aprovaçäo em mérito

absoluto
Deliberacâo do jun

Admitida,

Admitido.

Adn, itido,


