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Instituto Politécnico de Castelo Branco 

MINUTA DA ATA nº 1  

Júri do Concurso Documental para Professor Adjunto na Área 

Disciplinar de Serviço Social  

Enquadramento: Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte, o 

júri de seleção para o concurso documental para provimento de um lugar na categoria de 

professor adjunto do Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) na área disciplinar 

de Serviço Social, presidido pela Doutora Maria de Fátima Carmona Simões da Paixão, 

Professora Coordenadora Principal do Instituto Politécnico de Castelo Branco (por 

delegação de competências do Presidente do IPCB), e constituído pelos vogais, nomeados 

através do Despacho Nº 85/2020 do Presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco,  

Doutor Cristóvão Adelino Fonseca Franco Ribeiro Margarido, Professor Coordenador do 

Instituto Politécnico de Leiria; Doutora Fernanda Rodrigues, Professora Associada 

Convidada da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do 

Porto; Doutor Francisco Branco, Professor Associado da Universidade Católica 

Portuguesa; Doutora Maria Irene Carvalho, Professora Associada do Instituto Superior 

de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa; e Doutora Maria João 

Guardado Moreira, Professor Coordenadora do Instituto Politécnico de Castelo Branco, 

reuniu, por videoconferência (https://videoconf-

colibri.zoom.us/j/87512651607?pwd=bXEwVzZnbTRla0lzc1F5VnpPNitpQT09 -  

ID da reunião: 875 1265 1607) ______________________________________________ 

Ponto da Ordem de trabalhos: Definição do sistema de avaliação e de classificação 

final de acordo com os critérios de seleção e seriação dos candidatos, fixados pelo 

Conselho Técnico-Científico da Escola Superior de Educação do IPCB. 

Deliberações: ________________________________________________________ 

1 – O sistema de avaliação e de classificação final de acordo com os critérios de seleção 

e seriação dos candidatos, fixados pelo Conselho Técnico-Científico da Escola Superior 

de Educação do IPCB foram propostos, discutidos e aprovados por unanimidade dos 

membros do júri, e constam no anexo 1. _______________________________________ 
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2 - O júri deliberou, também, por unanimidade, atribuir a valoração de 15% à avaliação 

das atividades dos últimos cinco anos indicadas no curriculum vitae dos candidatos. 

3 - Após discutir a pertinência de promover audições públicas a todos os candidatos, o 

júri entendeu que a análise do curriculum vitae seria suficiente para a seleção e seriação 

dos candidatos, tendo deliberado, por unanimidade, dispensar as audições públicas.  

______________________________________________________________________ 

A Presidente  

Maria de Fátima Carmona Simões da Paixão  

(Professora Coordenadora Principal) 
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