ATA N.º 2
(Uso Interno)

Aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, pelas 10:00 horas, reuniu nas instalações do
Instituto de Informática, I.P., o júri do concurso externo de ingresso para preenchimento de um posto de
trabalho da carreira especial de Especialista de Informática com a categoria de Especialista de Informática
do grau 1, nível 2, do mapa de pessoal do Instituto de Informática, I.P., (II. IP) na modalidade de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para o Departamento de Administração de
Sistemas na função de Gestor de Sistemas em Produção, aviso publicado no Diário da República sob o nº
20791/2021, 2ª série, nº 215 de 05 de novembro, Referência A, estando presentes os membros efetivos:

Presidente: Carlos Alberto Amorim Amado, Diretor do Departamento de Administração de Sistemas;
1º Vogal Efetivo: Rui Pedro Fernandes Teixeira de Castro, Coordenador da Área de Suporte Aplicacional do
Departamento de Administração de Sistemas;
2º Vogal Efetivo: Maria João Vicente, Coordenadora da Área de Gestão de Pessoas do Departamento de
Organização e Gestão de Pessoas;

A reunião obedeceu à seguinte ordem de trabalhos:

1) Analise das candidaturas por forma a verificar o cumprimento dos requisitos obrigatórios fixados no
aviso de abertura do concurso.

Sobre a ordem de trabalhos, o júri procedeu à análise das candidaturas, por forma a verificar o cumprimento
dos requisitos de admissão ao concurso e formalização das candidaturas, fixados nos pontos 9 e 10 do aviso
de abertura do concurso respetivamente e verificou que todas as candidaturas rececionadas possuem
elementos em falta.

Por conseguinte, o júri deliberou, por forma a admitir o maior número de candidatos, solicitar os elementos
em falta, concedendo o prazo de 5 dias aos candidatos.

Os elementos em falta a solicitar são:
•

Indicação da referência à qual se candidata, conforme disposto no ponto 10.1 do aviso de abertura
do concurso;

•

Formalização da candidatura através do preenchimento do formulário tipo, conforme disposto no
ponto 10.1 do aviso de abertura do concurso;
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•

Envio de Curriculum vitae assinado e datado, conforme disposto na alínea a) do ponto 10.2 do aviso
de abertura do concurso;

•

Comprovar ser detentor de licenciatura no domínio da informática, conforme disposto no ponto 9.2
do aviso de abertura.

Assim, os candidatos serão notificados para apresentar os documentos em falta no prazo de 5 dias.
Todas as deliberações do júri referentes à presente ata foram tomadas por unanimidade dos elementos
presentes.

E nada mais havendo a tratar o júri deu por encerrada a reunião, lavrando a presente ata, que depois de lida
e achada conforme, vai assinada por todos os membros do júri.

O Presidente do Júri
Assinado por: CARLOS ALBERTO AMORIM
AMADO
Num. de Identificação: 10076387
Data: 2022.01.11 10:22:10 +0000

______________________________________________
Carlos Amado

1.º Vogal Efetivo

Assinado por : RUI PEDRO FERNANDES TEIXEIRA
DE CASTRO
Num. de Identificação: 07361605
Data: 2022.01.11 16:41:59+00'00'
________________________________________________

Rui Castro

2.ª Vogal Efetiva
Assinado por : MARIA JOÃO GONÇALVES VICENTE
Num. de Identificação: BI103188835
Data: 2022.01.11 16:54:13+00'00'

________________________________________________
Maria João Vicente
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