
ATA 3 

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e vinte, reuniu por comunicação eletrónica, 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. 

Estiveram presentes os Professores Doutores José Carlos Dias Duarte Gonçalves (Presidente), 

Fernando José Carneiro Moreira da Silva, Vitor Manuel Bairrada Murtinho, Vasco Afonso da 

Silva Branco, Rui Alberto Lopes Miguel, tendo justificado a sua ausência o Professor Doutor 

Raul José Ribeiro de Matos Cunca (Vogais). ------------------------------------------------------------------ 

A reunião foi convocada pelo Presidente de Júri para se fazer um ponto de situação do 

processo de avaliação/seriação dos candidatos, tendo em consideração o tempo de espera 

para receção do parecer jurídico solicitado e referenciado na ata número dois, bem como a 

profunda e significativa alteração de procedimentos académicos que todos enfrentamos 

como consequência da situação epidémica que, entretanto, passámos a viver. ------------------- 

Neste contexto, os membros do júri consideraram que o período de vinte e oito dias 

que mediou o pedido de parecer e a sua receção, trouxeram um significativo atraso neste 

processo, e que, conjuntamente com o já referido processo de pandemia, justificam a 

necessidade de proceder à prorrogação do prazo previsto no Artigo 29º do Regulamento de 

recrutamento e contratação do pessoal docente de carreira do Instituto Politécnico de Castelo 

Branco. Assim, foi deliberado, por unanimidade dos presentes, proceder à prorrogação do 

prazo de proferimento da deliberação final do júri até ao próximo dia dezasseis de junho. ---- 

Nada mais havendo a tratar, o júri deu por encerrada esta reunião, e lavrou a presente 

ata, que depois de lida e aprovada por todos os membros do júri presentes, será assinada pelo 

Presidente de Júri e ratificada em reunião final. ------------------------------------------------------------ 

 

O Presidente de Júri 

 

 

 

 

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


		2020-05-11T09:44:23+0000
	JOSÉ CARLOS DIAS DUARTE GONÇALVES




