
Concurso documental intemacional na categorla de professor auxiliar, na
Area cientifica de Clênclas Juridicas e Politicas,

para o Instituto Unlversitário Militar.

ATA N.21

Aos vinte e dois do mês dejuiho do anode dois mu e vinte e dois, pelas dez horas, reuniram-se, —p—
através da plataforma MsTeams, os membros do jiri cia concurso documental para o

recrutamento de urn professor auxiliar na area clent(fica das Ciênclas Juridicas e Politicas, nos

termos do disposto das alIneas b) e c), do rnmero 1, do artigo 92 do Regulamento de

Recrutamento, Selecâo e Contrataço de Pessoal Docente Civil do Departamento de Estudos

Pós-Graduados do Institute Universitário Militar, doravante designado Regulamento, aprovado

pelo Despacho n.Q 10425/2021, de 7 de outubro de 2021, do Comandante do Instituto

Universitarlo Militar, publicado no Diário da Repüblica, 2. série, n.2 207, de 25 de outubro de

2021.
— —

—--•----— —

Esta reunio foi convocada nos termos regulamentares e estiveram presentes as seguirites

membros do jri, a saber: — ——----

Contra-almirante José Rafael Salvado de Figueiredo, presidente; ——-— —

Professor Doutor Pedro Antonio Pimenta Costa Gonçalves, vogal; — —

Professor Doutor JOnatas Eduardo Mendes Machado, vogal; —-——--—

Professora Doutora Cristina Maria Machado de Quelroz Leito, vogal; —-——-—----------

Professor Doutor Wiadimir Augusta Correia Brito, vogal; —

Professor Doutor José Fernandes Fontes Castelo Branco, vogal; —--------

0 Presidente do jri deu inIcio a reunio, apresentando, para o efeito, o objetivo da presente

reunião que se consubstancia na seguinte ordem de trabalhos: —-------

1. Admisso e exclusâo das candidaturas a concurso; —

2. Decisào sobre a necessidade de realização de audlénclas pciblicas; —--------------—

3. Aprovaço dos(as) candidatos(as) em mérito absoluto; —--------

4. Marcacão cia reunião de avaliação de mérito relativo c respetiva ordenaço de candidatos.-

Pontol: — — — — —--—

0 presidente do jIri esclareceu sobre as documentos que Instruem as respetivas candidaturas

a concurso, solicitando aos membros do jon que apreciassem as candidaturas apresentadas para

a admissäo ou excluso corn base nas condicöes fixadas e de acordo corn os requisitos de

admissgo ao concurso.--— —--------- —

0 jOn aprovou a lista de admisso e exclusâo dos candidatos, por unanimidade, conforme Anexo

1, a qual faz parte integrante da presente ata. — —

Ponto 2: — —-—----—- —

Fol deliberado pelo JOn, por unanimidade, que, no havendo dOvidas quanto ao mérito absoluto

e relativo dos candidatos, no existindo gualmente necessidade de esclarecer e/ou aprofundar

elementos apresentados a concurso pelos respetivos candidatos, será dispensada a reaIizaco

de audiçôes pOblicas para avaIiaço das candidaturas apresentadas a concurso, nos termos do

n.9 2, do artigo 24, do Regulamento. — —-——

Ponto 3: ——--— — —-—----------- —-

De acordo corn o disposto no ponto VI do Edital do Concurso e em conformidade corn o

estipulado no artigo 14. do Regulamento, a jOn aprovou a lista de admissäo e exclusäo dos

candidatos em mérito absoluto, par unanimidade, conforme lista apresentada no Anexo 2, a

qual faz parte integrante da presente ata. —
—

Ponto4: — —---—-----— — —
— —-

0 jOn deliberou agendar a reunigo de avaliaçäo de mérito relativo e respetiva ordenacao de

candidatos no prOxirno dia doze de setembro de dois ml e vinte e dos. —--——



Depois de debatidos todos os poritos da ordem de trabalhos da presente reunio, o Presidente
dojtri deliberou que:----— —-----•-—---- — —

- A rtotificacão seja efetuada através da colocaçäo da presente ata na plataforma de
candidaturas e da subsequente notiflcacào para o eridereço de correlo eletrónico de cada
candidato(a);

—-—--——--——-- —

II - A publlcitaço da presente ata seja efetuada na pasta do respetivo concurso no sItio da
internet do IUM, em https://www.ium.pt/?page_id=8228. — —
Não havendo mais assuntos a tratar, a reunio foi dada por encerrada, da qual se lavrou a
presente ata, que, depois de aprovada, é assinada pelo Jéri e pelo Secretário.

Aos vinte e dois do mês de juiho do ano de dols mile vinte e dois,------——
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Major Nuno Filipe GasprPaulo Paixo
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Anexo 1 Lista de candidatos a concurso admitidos e/ou excluldos.
Anexo 2 — Lista de candidatos adrnitidos e/ou excluIdos em mérito absoluto.



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

cc

Nome dos Candidatos Deliberaçäo do jri Motivo de exclusäo

Alexandre Teixelra Neto Guerreiro Admitido -

Ana CrisUna Martins Roso Admitida -

Diogo Nuno de Gouveia Torres Feb — Admitido -

Graca Maria Gomes Barbosa da Penha Admitida -

Sandra Margarida 1.opes Luls Admitida -



Anexo 2 — lJsta de candidatos admitidos e/ou excluIdos em mérito absoluto.

Motivo de exclusâo e/ou no
Nome dos Candidatos Dellberação do jiri aprovacào em mérito

absoluto
Alexandre Teixeira Neto Guerreiro Admitido -

Ana Cristina Martins Roso Admitida -

Diogo Nuno de Gouvela Torres Feb —- Admitido -

Graca Maria Gomes Barbosa da Penha Admitida -

Sandra Margarida Lopes luls Admitida -
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