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ATA N.º 5 

Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois reuniu o júri do procedimento concursal 

para ocupação de um posto de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções públicas 

por tempo indeterminado para a carreira e categoria de Assistente Técnico do mapa de pessoal 

do Instituto Superior Técnico, para a área de Gestão e manutenção de instalações e 

equipamentos – obras e instalações mecânicas, aberto pelo Aviso n.º 2704/2022, publicado 

no Diário da República, 2.ª série, N.º 28, de 09 de fevereiro de 2022. 

O júri foi constituído por Hugo Filipe Rocha Pinheiro Silva, Coordenador da Área de Instalações 

e Equipamentos e Presidente do Júri, por Afonso Epifânio da Franca, Coordenador do Núcleo de 

Manutenção e primeiro vogal, e por António Luís Vieira da Luz Araújo Sol, Coordenador do Núcleo 

de Técnicos & Administrativos e Bolseiros e vogal suplente em substituição do segundo vogal 

efetivo. A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: 

1. apuramento da classificação da entrevista profissional de seleção; 

 

1. Entrevista profissional de seleção 

As entrevistas profissionais de seleção foram realizadas pelos elementos do Júri, no dia 27 de 

maio de 2022, a partir das 9h30m, na sala de reuniões do Pavilhão do Complexo Interdisciplinar. 

Os candidatos convocados apresentaram-se e realizaram a entrevista, tendo sido, na sequência 

das avaliações efetuadas, não aprovados com as seguintes classificações: 

Nome do Candidato Classificação 

 Gonçalo Bruno de Carvalho Sanches Girão 6,8 

 Mário Nélio Soares Aleixo Da Silva  7,2 

 

De acordo com os nºs 9 e 10 do artigo 9.º da Portaria 125-A/2019, cada um dos métodos de 

seleção é eliminatório, considerando-se não aprovados no procedimento os candidatos que 

sejam não aprovados em qualquer um dos métodos ou fases. 
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Na sequência das deliberações tomadas, proceder-se-á à audiência de interessados junto dos 

candidatos excluídos. 

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

que depois de lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. 

 

 

O Júri, 

 

 

Hugo Filipe Rocha Pinheiro Silva  
Presidente 

 

 

 

Afonso Epifânio da Franca 
Vogal 

 

 

 

António Luís Vieira da Luz Araújo Sol  
Vogal 
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