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ATA 2 

Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte, reuniu por comunicação 

eletrónica, ficando compiladas todas as pronúncias dos membros do júri (Art.º 15.º do 

Regulamento de recrutamento e contratação do pessoal docente de carreira do 

Instituto Politécnico de Castelo Branco, Reg.IPCB.RH.08.01), o júri de seleção para o 

concurso documental interno de promoção para o provimento de um lugar na categoria 

de professor coordenador do Instituto Politécnico de Castelo Branco, aberto pelo Edital 

n.º 15/2020 de 3 de janeiro de 2020, publicado no DR, 2ª Série, Parte E, pg. 148, nas  

áreas disciplinares de Audiovisuais e Produção dos Media, Design e Áreas Afins. O júri, 

constituído pelos seguintes elementos: Presidente: Professor Doutor José Carlos Dias 

Duarte Gonçalves, Professor Coordenador do Instituto Politécnico de Castelo Branco; 

Vogais efetivos: Professor Doutor Fernando José Carneiro Moreira da Silva, Professor 

Catedrático da Universidade de Lisboa; Professor Doutor Vitor Manuel Bairrada 

Murtinho, Professor Catedrático da Universidade de Coimbra; Professor Doutor Raul 

José Ribeiro de Matos Cunca, Professor Associado com Agregação da Universidade de 

Lisboa; Professor Doutor Vasco Afonso da Silva Branco, Professor Associado com 

Agregação da Universidade de Aveiro; Professor Doutor Rui Alberto Lopes Miguel, 

Professor Associado da Universidade da Beira Interior, apreciou os processos para a 

admissão ou exclusão das candidaturas recebidas.------------------------------------------------- 

Foram recebidas duas candidaturas, por ordem alfabética: Alexandra Isabel 

Cruchinho Barreiros e Daniel Raposo Martins. Na verificação das condições de admissão 

do edital (Nºs 10 e 11), o candidato Daniel Raposo Martins cumpria todos os requisitos 

exigidos sendo considerado admitido. A candidata Alexandra Isabel Cruchinho Barreiros 

não apresentou o suporte digital (PDF) dos "cinco trabalhos selecionados pelo candidato 

como mais representativos do seu curriculum vitae" (alínea c, do nº 10), incorrendo 

assim, na possível situação de exclusão de acordo com a alínea b) do nº 11. Contudo, 

foram apresentados os respetivos documentos em suporte papel, tal como também era 

exigido pelo edital. Neste contexto, o júri, por unanimidade, decidiu pedir em dois de 

março, a emissão de um parecer ao Gabinete Jurídico do Instituto Politécnico de Castelo 

Branco para se pronunciar sobre esta questão (Anexo a esta ata). ---------------------------- 

No dia trinta de março, foi recebido o referido parecer, que se anexa a esta ata 

e dela faz parte. Da sua análise e de acordo com o entendimento do parecer, o júri 
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decidiu, por unanimidade, admitir a candidata Alexandra Isabel Cruchinho Barreiros, 

devendo ser solicitado por via eletrónica o pdf dos cinco trabalhos selecionados pela 

candidata como mais representativos do seu curriculum vitae que serão posteriormente 

enviados a todos os membros do júri. ----------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo deliberado o júri deu por encerrada esta ata, que depois de lida e 

aprovada por todos os membros do júri será assinada pelo Presidente de Júri e ratificada 

em reunião final presencial. ------------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente de Júri 

 

 

 

 

 

Professor Doutor José Carlos Dias Duarte Gonçalves  
Professor Coordenador do Instituto Politécnico de Castelo Branco 



 



 
Mod.IPCB.EX.02.04 

 

INFORMAÇÃO 
  

 
ASSUNTO: Req. Siga nº 81414 
                   Concurso de Promoção Prof. Coordenador para ESART 
                    Edital nº 15/2020 
 
 

  
 
DATA: 24/03/2020 

 

PARECER: 
 
 

 DESPACHO: 

 
Foi solicitado parecer ao Gabinete Jurídico, face às dúvidas suscitadas pelo júri no âmbito do 

procedimento concursal para a categoria de Professor Coordenador, aberto pelo Edital n.º 

15/2020, para a ESART, nas áreas disciplinares de Audiovisuais e Produção dos Media, 

Design e Áreas Afins. 

 

No pedido de parecer, pelo Presidente do júri foi referido que: “(…) na verificação das 

condições de admissão do edital (Nºs 10 e 11) constatou-se que não foi apresentado por um 

dos candidatos o suporte digital (PDF) dos "cinco trabalhos selecionados pelo candidato como 

mais representativos do seu curriculum vitae" (alínea c, do nº 10). (…) Contudo, foram 

apresentados os respetivos documentos em suporte papel, tal como também era exigido pelo 

edital. (…)”. 

Analisado o edital, o mesmo dispõe o seguinte: 

“10 – Documentos 

O requerimento deve ser acompanhado dos seguintes documentos:   
 
“ a) Declaração de tempo de serviço emitida pelo serviço, onde conste a antiguidade 

na categoria, o vínculo jurídico e a data de obtenção do grau de Doutor ou do título de 

especialista; 

b) Seis exemplares em papel e um em formato digital (PDF) do curriculum vitae; 
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c) Seis exemplares em papel dos trabalhos selecionados pelo candidato como mais 

representativos do seu curriculum vitae, até ao máximo de cinco trabalhos e em 

suporte digital (PDF); 

d) Outros diplomas ou certificados dos cursos referidos no curriculum vitae, em papel 

e em formato digital (PDF). 

Os trabalhos exigidos na alínea c) do nº 10 do edital são os trabalhos selecionados pelo 

candidato como mais representativos do seu curriculum vitae, pelo que não dizem respeito aos 

requisitos de admissão, mas ao método de seleção, senão vejamos: 

O ponto 7 do Edital estabelece os requisitos cumulativos de admissão:  

a) Professores adjuntos com contrato por tempo indeterminado com o IPCB; 

b) Detentores do grau de doutor obtido há mais de cinco anos ou do título de 

especialista, nas áreas disciplinares Audiovisuais e Produção dos Media, 

Design e   Áreas Afins. 

c) Mínimo de 10 anos de antiguidade na respetiva categoria. 
 

Estes requisitos são confirmados através da Declaração de tempo de serviço, onde consta a 

antiguidade na categoria, o vínculo jurídico e a data de obtenção do grau de Doutor ou do título 

de especialista na área disciplinar definida. 

Podemos assim concluir que a declaração exigida na alínea a) do nº 10 do edital é o 

documento através do qual o júri verifica se os candidatos detêm os requisitos de admissão, 

ou seja, se têm um contrato por tempo indeterminado com o IPCB, 10 anos de antiguidade na 

categoria e a data em que obtiveram o doutoramento e/ou o título de especialista.  

 

A falta da declaração (ou de algum dos elementos que a mesma deve conter) impede o júri de 

verificar se o candidato detém os requisitos de admissão ao procedimento concursal, 

determinando, neste caso, a exclusão dos candidatos. Já assim não será relativamente aos 

restantes documentos, que têm como fim a avaliação dos candidatos (alíneas b) c) e d) do 

ponto 10 do edital). 

 

Conforme refere o Presidente do júri, não foi apresentado por um dos candidatos o suporte 

digital (PDF) dos trabalhos selecionados como mais representativos do seu curriculum vitae, 

mas os documentos foram apresentados em suporte de papel. 

Ou seja, 

não estamos aqui propriamente perante a falta de documentação, mas perante o 

incumprimento relativo à forma de apresentação dos documentos: os documentos foram 

apresentados em suporte de papel, mas não foram apresentados em suporte digital. 
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Este incumprimento deve dar origem à exclusão do candidato? 

Vejamos: 

No caso, os trabalhos foram entregues com a candidatura, em suporte de papel. Assim, não 

há documentação em falta uma vez que foram entregues os trabalhos selecionados pelo 

candidato como mais representativos do seu curriculum vitae, não se enquadrando, por isso, 

em nenhuma das clausulas de exclusão previstas no ponto 11 do Edital. 

 

Por outro lado, a jurisprudência e a doutrina, têm entendido que uma formalidade essencial 

pode degradar -se em formalidade não essencial (em mera irregularidade) quando a omissão 

não tenha impedido a consecução dos objetivos ou valores jurídicos que ela se destinava a 

servir, por outra via.  

 

É este o caso presente em que a preterição da formalidade prevista na parte final da alínea c) 

do ponto 10 do Edital - apresentação dos trabalhos selecionados pelo candidato em suporte 

digital (PDF) se degradou numa formalidade não essencial, uma vez que, comprovadamente, 

se conseguiu atingir a finalidade visada com aquela exigência pela entrega dos trabalhos em 

suporte de papel. 

 

As deliberações do júri no âmbito de um concurso devem ser adequadas e proporcionadas 

aos fins estabelecidos, entendendo-se que a exclusão de um candidato por razão que se reduz 

à forma como os trabalhos são apresentados é desproporcionada uma vez que foram 

entregues com a candidatura, os trabalhos selecionados como mais representativos do CV,  

tal como exigido na alínea c) do ponto 10 do edital. 

Assim, considera-se não existir fundamento para a exclusão da candidatura, por a situação 

não se enquadrar na b) do ponto 11 do Edital – São excluídos os candidatos que não 

apresentem os documentos exigidos no ponto 10 do presente edital - uma vez que o candidato 

apresentou os documentos exigidos. 

Face ao exposto, conclui-se: 

1. Considerando todas as disposições analisadas;  

2. Considerando o entendimento da doutrina e da jurisprudência;  

3. Considerando que os trabalhos foram entregues com a candidatura cumprindo o 

candidato a exigência do ponto 10, alínea c) do Edital, 

 Afigura-se,  

 desproporcionada a exclusão do candidato pela falta de entrega dos 

trabalhos em suporte digital (formato PDF) quando os mesmos foram 

entregues em suporte de papel. 

 

Este é, salvo melhor, o meu parecer 

      Isabel Assis Rosado da Fonseca Peças 
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