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Procedimento Concursal para o cargo de direção intermédia de 2°.Grau - Chefe de
Divisão Financeira

Aos dezassete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezassete, na sala de reuniões

da Presidência do Instituto Politécnico da Guarda, reuniu o Júri designado por despacho

do Presidente do Instituto Politécnico da Guarda de 14 de março de dois mil e dezassete,

constituído por Gonçalo José Poeta Fernandes, Vice Presidente do Instituto Politécnico da

Guarda como Presidente e como vogais Manuel Paulo Ferreira Fragoso, Administrador do

Instituto Politécnico da Guarda e António José I\{artins Afonso, Administrador dos

Serviços da Ação Social do Instituto Politécnico da Guarda.

O Júri procedeu it verificação das candidaturas dos opositores ao concurso, no sentido de

poder desenvolver os procedimentos estabelecidos, nomeadamente no tocante à avaliação

curricular e entrevista pública, estabelecidos nos critérios de avaliação deste concurso.

Assim, foram consideradas as três candidaturas que deram entrada no Instituto Politécnico

da Guarda, nomeadamente de Joana de Fátima Marques Mendes Félix, Mário Mendes

Morais e Nélia Maria Pinheiro Martins, as quais cumprem as condições para serem

opositores ao Concurso.

O Júri estabeleceu a data de 31 de outubro de 2017 para a realização das entrevistas

públicas, as quais ficaram agendas com o seguinte horário:

Joana de Fátima Marques Mendes Félix — 9.30 horas;

Mário Mendes Morais — 10.00h;

Nélia Maria Pinheiro Martins — 10.30h.

O Presidente do Júri notificará os opositores ao concurso para as respectivas entrevistas,

devendo os mesmos fazerem-se acompanhar dos respectivos documentos de identificação,

sendo os os fatores em apreciação na Entrevista Pública de seleção os definidos

previamente nos critérios de avaliação:

a) Competência técnica e aptidão para exercício de funções de direcção, coordenação e

controlo;
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b) Capacidade de expressão, fluência verbal e interacção com diferentes públicos;

c) Capacidade de decisão, sentido crítico de análise e clareza de raciocínio;

d) Motivação, capacidade de organização do serviço e odmização de recursos;

e) Conhecimento do conteúdo funcional correspondente ao lugar a promover.

Nada mais havendo a tratar o júri deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente
ata.

Guarda, 17 de outubro de 2017,

Presidente:

Prof. Doutor onçalo José Poeta Fernandes

Vogais:

Eng. Paulo

Dra. Antonio José Martins Afonso
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