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ATA N.º 5 

Ao trigésimo dia do mês de junho 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 Técnico Superior do 

mapa de pessoal do Instituto Superior Técnico, para a área de Relações com o Exterior – 

Gabinete de Admissões, aberto pelo Aviso n.º 6062/2022 publicado no Diário da República, 2ª 

Série, nº58, de 23 de março de 2022. 

O júri foi constituído por Ágata Ribeiro Nicolau da Costa, Coordenadora do Gabinete de 

Admissões e Presidente do Júri, por Denise Marta de Sousa Castilho de Matos Moura, 

Coordenadora da Área de Assuntos Internacionais e primeira vogal, e por Luís Filipe Almeida 

Moreira, Coordenador do Núcleo de Mobilidade e Cooperação Internacional e segundo vogal. 

A reunião teve a seguinte ordem dos trabalhos: 

1. Apreciação das alegações apresentadas por um candidato em fase de audiência de 

interessados, relativamente aos resultados da prova de conhecimentos; 

2. Retificação da grelha de correção da prova de conhecimentos e, em consequência, das 

classificações dos candidatos na mesma; 

3. Retificação da lista de resultados obtidos na prova de conhecimentos; 

1. Apreciação das alegações apresentadas por um candidato em fase de audiência de 

interessados, relativamente aos resultados da prova de conhecimentos. 

Na sequência da notificação efetuada, apresentou alegações um candidato. O júri analisou 

atentamente estas alegações e reexaminou a sua prova de conhecimentos, tendo deliberado o 

seguinte: 

André Wilson da Luz Viola. O candidato havia sido excluído do procedimento concursal, por 

ter obtido na prova de conhecimentos classificação de 8,500 valores. 

Em sede de audiência de interessados, foram facultados, a pedido do candidato, a prova, o 

enunciado e a grelha de correção da mesma, e o candidato apresentou alegações 

relativamente aos seguintes pontos: 
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GRUPO I  

Questão 2 – O candidato alega ter respondido corretamente, de acordo com a grelha de 

correção (opção c), e que, apesar disso, esta questão foi contabilizada como errada. O júri 

confirmou que houve um lapso na correção desta resposta, e corrigiu a pontuação. Retirou-se a 

penalização de 0,200 pontos por resposta errada, e atribui-se a cotação de 0,400 por resposta 

certa. 

 

Questão 3 – O candidato alega que os critérios do concurso não exigem que se saiba o valor 

dos emolumentos das candidaturas, sugerindo que a resposta deve ser anulada. O júri declinou 

esta alegação uma vez que o conhecimento dos emolumentos está enquadrado no ponto b) do 

Anexo I da ata de critérios, estando a informação necessária à resposta disponível no website 

do IST, que está listado como referência bibliográfica.  

 

Questão 12 – o candidato alega que a avaliação final de uma unidade curricular é expressa 

numa escala de 0 a 20 valores, arredondado à unidade mais próxima, pelo que 9,5 corresponde 

a 10 valores. O júri declina esta alegação argumentando que apesar de 9,5 corresponder de 

facto a 10 valores, a avaliação final é expressa em 10 valores e não em 9,5 valores como 

sugerido na resposta b) escolhida pelo candidato. A rejeição do júri tem por base o 3.2 do 

regulamento de Avaliação de Conhecimentos e Competências, onde se pode ler, “No caso da 

classificação final, considera-se o estudante aprovado com uma classificação igual ou superior 

a 10 valores, após arredondamento ao inteiro mais próximo.” 

 

Questão 16 – esta questão perguntava quais os órgãos de governo da Universidade de Lisboa 

de acordo com os respetivos estatutos. O candidato escolheu a alínea a), que referia “o 

Conselho Geral, o Reitor e o Conselho de Gestão” o que corresponde de facto ao disposto no 

nº1 do artº17 do Despacho Normativo n.º 14/2019, de 10 de maio. No entanto, na grelha de 

correção, constava, por lapso, como resposta certa, a alínea b). Na sequência deste lapso, foi 

retificada a grelha de correção da prova de conhecimentos e, em consequência, revistas todas 

as classificações dos candidatos nesta resposta. No que diz respeito ao candidato que 

apresenta as alegações, retirou-se a penalização de 0,200 pontos por resposta errada, e atribui-

se a cotação de 0,400 por resposta certa. 

 

Questão 21 - O candidato alega que os critérios do concurso não exigem que se saiba a 

História do IST, acrescentado ainda que o website do IST não pode ser constituído como 

referência bibliográfica. Sugere, por estas razões, que a resposta deve ser anulada. No que diz 

respeito à não-elegibilidade do website do IST como referência bibliográfica alegada pelo 

candidato, o júri recorda que o website do IST está claramente indicado como referência 
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bibliográfica na ata de critérios que estabelece as regras de funcionamento do procedimento 

concursal a que o candidato decidiu concorrer de livre vontade, pressupondo-se por isso a sua 

aceitação das regras. Todavia, o júri concede que a história do IST não estava, de facto, 

incluída no Anexo I como tema a abordar na prova de conhecimentos. Neste sentido, foi 

determinado que todos os candidatos são pontuados com resposta certa nesta questão.  

Questão 23 – Esta questão pergunta qual o nível de conhecimento de língua inglesa requerido 

a um candidato internacional para frequentar um curso de 1º Ciclo. O candidato alega que a 

questão está mal formulada. Apesar disso, seleciona a opção a) “B1”, argumentando a sua 

escolha com os artigos 2º e 4º do Despacho 6059/2021. O júri declina estas alegações, pois o 

candidato não explica como nem porque é que a questão está mal formulada. Acrescentando 

ainda que, de acordo com o nº 1 do artigo 4º do referido despacho, a frequência do 1º ciclo 

exige um domínio intermédio (B1) da língua portuguesa e não da língua inglesa. 

Adicionalmente, o nº 6 deste artigo não se aplica, uma vez que no IST não são lecionados 

cursos de 1º ciclo na língua inglesa. Neste sentido deveria ter sido assinalada a resposta “d) 

nenhuma das hipóteses anteriores”. 

. 

GRUPO II 

 

Critérios de correção: o candidato afirma não encontrar ligação entre o enunciado e os 

critérios da grelha de correção com os títulos: “captação de estudantes estrangeiros permite 

aumentar a utilização da capacidade instalada nas instituições” e “Potenciar novas receitas 

próprias que poderão ser aplicadas no reforço da qualidade e na diversificação do ensino 

ministrado”.  Apesar de não haver qualquer reclamação ou alegação de erro, o júri esclarece 

que, de acordo com o preambulo do Decreto-Lei n.º 62/2018 de 6 de agosto indicado no 

enunciado, estas recomendações devem ser consideradas à luz do Estatuto do Estudante 

internacional, regulado pelo Decreto-Lei n.º 36/2014, de 10 de março, na sua redação atual. 

 

Contagem de palavras: o candidato pede recontagem do nº de palavras. O júri procedeu à 

recontagem, e contou 195 palavras na resposta em português e 203 na resposta em inglês 

totalizando 398 palavras. Neste sentido, foi corrigida a classificação do candidato neste 

parâmetro de 3 para 6 pontos. 

  

2. Retificação da grelha de correção da prova de conhecimentos e, em consequência, das 

classificações dos candidatos na referida fase 

Na sequência da análise das alegações apresentadas pelo candidato supra identificado, o júri 

deliberou, por unanimidade, alterar a grelha de correção inicial, considerando como resposta 
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correta à pergunta 16 a alínea a) e atribuindo a pontuação máxima da resposta 21 a todos os 

candidatos. 

Após o reexame das provas de conhecimentos, de acordo com a grelha de correção retificada, 

verificaram-se as seguintes alterações em relação aos resultados publicitados na 1.ª lista anexa 

à ata n.º 4: 

a) Candidatos anteriormente excluídos do procedimento concursal por classificação 

inferior a 9,5 valores que foram aprovados, de acordo com a grelha de correção 

retificada:  

i. Ana Sofia Horta Bretes – Conforme supramencionado, a classificação 

da candidata foi alterada de 8,9 para 9,9 valores; 

ii. Filipa Dias Duarte Moreira – a classificação do candidato foi alterada de 

9,2 para 10,2 valores; 

iii. Gonçalo Frederico Figueiredo Palminha– a classificação do candidato 

foi alterada de 8,3 para 9,5 valores.   

iv. André Wilson da Luz Viola - a classificação do candidato foi alterada de 

8,5 para 10,6 valores.   

b) Candidatos aprovados que obtiveram classificação diferente da anterior, de acordo com 

a grelha de correção retificada, mantendo, contudo, a aprovação: 

i. Joana Filipa dos Santos Carvalho – a classificação da candidata foi 

alterada de 10,2 para 10,8 valores; 

ii. Ana Catarina Baltazar Bernardo – a classificação do candidato foi 

alterada de 10,4 para 11,0 valores; 

iii. Hugo Carvalho Pires – a classificação do candidato foi alterada de 10,4 

para 11,0 valores; 

3. Retificação da lista de resultados obtidos na prova de conhecimentos 

Na sequência das deliberações tomadas, procedeu-se à alteração da lista de candidatos 

admitidos e excluídos, a qual faz parte integrante da presente ata e substitui, para todos os 

efeitos, a lista anexa à ata n.º 4. 
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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. 
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LISTA DE RESULTADOS OBTIDOS  

NA PROVA DE CONHECIMENTOS 

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 Técnico 

Superior do mapa de pessoal do Instituto Superior Técnico, para a área de Relações com o 

Exterior – Gabinete de Admissões, aberto pelo Aviso n.º n.º 6062/2022 publicado no Diário da 

República, 2ª Série, nº58, de 23 de março de 2022. 

 

Nome do Candidato Resultado 

Ana Catarina Baltazar Bernardo 11,0 

Ana Cristina Dias Amaro Excluído b) 

Ana Maria Carvalho Ferreira Excluído b) 

Ana Sofia Horta Bretes 9,9 

Ana Teresa Cordeiro Ferreira Excluído b) 

André Rocha do Nascimento Excluído b) 

André Wilson da Luz Viola 10,6 

António Miguel Freire Soeiro Excluído b) 

António Miguel Pereira Ribeiro Rosa Excluído a) 

Beatriz Maria Fernandes Vaz Excluído b) 

Bruna Alexandra Silva Nogueira Excluído a) 

Bruno Miguel Santos Silva Bonifacio Excluído b) 

Carla Maria Gomes Serrano Marques Excluído b) 

Carolina Botelho Pinto Excluído b) 

Catarina Canongia de Alpoim de Gouveia Homem Excluído a) 

Catarina Maria Nogueira Peres Excluído b) 

Daniel Alexandre Clemente Dias Excluído b) 

Danilo José Figueiredo Excluído a) 

Diogo José Teixeira Pereira Excluído b) 

Diogo Miguel Esteves Rato Excluído a) 

Eduardo Simões Palma Murteira Martins Excluído b) 

Fernanda Aguiar Ribeiro Oliveira Santos Excluído b) 

Filipa Dias Duarte Moreira 10,2 

Filipa Isabel Ferreira da Silva Abrantes Excluído b) 

Francisco José Ferreira Viana Excluído b) 

Frederico Del Fiume Sarcinelli Leonel Excluído a) 

Gonçalo Frederico Figueiredo Palminha 9,5 

Hugo Carvalho Pires 11,0 

Jéssica Alexandra Caldeira Viseu Excluído b) 

Joana Filipa dos Santos Carvalho 10,8 

Joana Freitas Ribeiro Excluído a) 
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Nome do Candidato Resultado 

Joana Velez Batista 17,6 

João Vasco Pereira de Macedo Excluído b) 

José da Silva Filho Excluído b) 

Leonor de Barros Martins Excluído a) 

Madalena Lopes Damião Rodrigues Excluído b) 

Marco Pereira Campos Excluído b) 

Maria Bernardo da Fonseca Excluído b) 

Maria Elisabete Januário Fragoso Excluído a) 

Maria Manuela Tuna Barbosa Excluído b) 

Mariana Vilhena Henriques Excluído b) 

Marta Daniela Graça Caetano Excluído b) 

Miguel Filipe Homem Ferreira Castel-Branco Excluído b) 

Mónica Isabel Marujo da Costa Gomes Excluído b) 

Natacha Rafaela Ferreira Rodrigues Excluído b) 

Pedro Carlos Marques da Costa Alves Excluído b) 

Raquel Alexandra Galheto Fernandes Excluído b) 

Raquel Alexandra Lourenço Alves Excluído b) 

Raquel de Alpalhão e Silva Araújo Lomba Excluído b) 

Ricardo Alexandre Marques Silva Excluído b) 

Rita Susana Resende Vieira Cruz Coelho Excluído b) 

Sabrina Vieira Fialho Excluído b) 

Sandra Cristina Ameixoeira Pereira Excluído b) 

Sandra Cristina Isidoro Guimarães Excluído b) 

Serafim de Bastos Tavares Excluído a) 

Simão Mesquita de Deus Correia Excluído a) 

Suzano Ferreira Costa Excluído b) 

Wendell Porto Silva Excluído b) 

 

a) Candidato excluído do procedimento concursal, por aplicação do n.º 10 do artigo 9.º da 
Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, por ter obtido classificação inferior a 9,5 valores. 

b) Candidato excluído por não ter comparecido à realização da prova de conhecimentos. 

 

 


