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Aos treze dias do mês de julho de dois mil e dezoito, por ter sido dispensada

reunião presencial nos termos do disposto no art. l8.LYl/b/2, do Regulamento de

Recrutamento e Contratação de Pessoal Docente de Carreira do IPG (RRPDC/IPG),

precedida de audição dos elementos do júri que se pronunciaram todos, por escrito, no

mesmo sentido e não requereram a sua realização, conforme pronúncias em anexo que

fazem parte integrante da presente ata e se dão aqui por integralmente reproduzidas,

identificadas como anexo 1, torna-se pública a decisão do reuniu o júri do Concurso

O documental para recrutamento de um Professor Coordenador para as áreas disciplinares

de Gestão e Métodos; Contabilidade e Finanças e Economia, da Unidade Técnico

Científica (UTC) de Gestão e Economia, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão

(ESTG), constituído pelo Presidente do Júri, Professor Doutor Constantino Mendes Rei,

na qualidade de Presidente do IPG e pelos vogais Professora Doutora Lúcia Maria

Portela Lima Rodrigues, Professora Catedrática da Universidade do Minho, Professora

Doutora Helena Maria Batista Alves, Professora Associada com Agregação da

Universidade da Beira Interior; Professor Doutor Luís Francisco Gomes Dias Aguiar

Conraria, Professor Associado com Agregação da Universidade do Minho; Professora

Doutora Fernanda Cristina Pedrosa Alberto, Professora Coordenadora do Instituto

Superior de Contabilidade e Administração do Instituto Politécnico de Coimbra,

Professor Doutor Amândio Pereira Baia, Professor Coordenador da Escola Superior de

Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda e Professora Doutora Rute

Maria Gomes Abreu, Professora Coordenadora da Escola Superior de Tecnologia e

Gestão do Instiuto Politécnico da Guarda, de acordo com o Despacho 110 Presidente do

IPG, Professor Doutor Constantino Mendes Rei, de 22 de janeiro de 2018.

Analisadas as quatro candidaturas rececionadas, foi deliberado admitir os

candidatos Aida Isabel Pereira Tavares, Maria de Fátima dos Santos David; Maria

Manuela dos Santos Natário e Teresa Maria Dias de Paiva, por reunirem os requisitos

gerais e especiais exigidos para admissão ao presente concurso.

O projeto de lista de candidatos admitidos consta como anexo II.
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li Guarita

O júri deliberou não promover, por as entender desnecessárias, a realização de audições

públicas, a que se refere o art° 31° do RRCPDC/IPG, e aprovou a seguinte calendarização a que

se propõe obedecer para cumprimento dos prazos estabelecidos no ECPDESP e RRCPDC/IPG:

Publicação da lista de candidatos admitidos Até 16107/2018

Apreciação das candidaturas Até 18109/2018

Elaboração da lista de candidatos não aprovados e da lista ordenada dos candidatos aprovados
Até 18/09/2018

em mérito absoluto, projeto de decisão

Notificação dos candidatos das listas supra no âmbito da pronúncia dos interessados Até 20/09/2018

Apreciação da pronúncia dos interessados Até 31/10/2018

Elaboração da lista de candidatos não aprovados e da lista ordenada dos candidatos aprovados
Até 31/10/2018

em mérito absoluto, decisão final

Remessa para homologação Até 16/11/2018

4
Professor Doutor Constanfmno Mendes Rei

(Presidente do IPG)

o

o

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a

presente ata que vai ser assinada pelo Presidente do júri.

O Presidente do Júri
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