
 

 
 
 
 

Ata n.º 2 

Concurso para Professor Adjunto – área de Música – Produção e Tecnologias da Música 
 

 

 

Aos oito dias do mês de julho de dois mil e vinte, reuniu, começando às quinze horas, por 

teleconferência, o júri nomeado pelo despacho n.º 21/20 de 20 de fevereiro de 2020 do Presidente 

do IPCB  e constituído pelos seguintes elementos: José Francisco Bastos Dias de Pinho (Professor 

Adjunto do Instituto Politécnico de Castelo Branco, que preside), António de Sousa Dias de Macedo 

(Professor Associado na Universidade de Lisboa), António Fernando Vasconcelos Cunha Castro 

Coelho (Professor Associado da Universidade do Porto), Benoit Gibson (Professor Associado na 

Universidade de Évora), Enrique Muñoz Rubio (Professor Titular na Universidad Autónoma de 

Madrid), Fernando Jorge Penousal Martins Machado (Professor Associado na Universidade do 

Coimbra). 

A reunião teve como propósito a exposição do resultado da verificação dos elementos 

apresentados pelos candidatos, de acordo com o artigo 21.º (Admissão das candidaturas) do 

Regulamento de Recrutamento e Contratação do Pessoal Docente de Carreira do Instituto 

Politécnico de Castelo Branco. 

O candidato Magno Caliman Sposito e o candidato Pedro Camilo Rosa não reúnem os requisitos 

legais, de acordo com o ponto 8.2 do edital 553/2020 (ser titular do grau de doutor ou do título de 

especialista, na área para que é aberto o concurso). Assim, o júri manifestou, por unanimidade, 

intenção de excluir os candidatos citados. 

Os candidatos vão ser notificados por ofício registado, nos termos do artigo 8.º do Regulamento de 

Recrutamento e Contratação do Pessoal Docente de Carreira do Instituto Politécnico de Castelo 

Branco. No entanto, tendo em conta que o candidato Pedro Camilo Rosa tem morada no Brasil, 

ambos vão ser notificados também por correio electrónico. 

E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, 

depois de lida e aprovada por todos os membros do júri, será assinada pelo presidente do júri. 

 
 

O Presidente do Júri 

 
 

José Francisco Bastos Dias de Pinho 
(Professor adjunto) 
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