
ATA N.º 4

Ao nono dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e três 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 Tecnologias de informação e comunicação – 
Design e Multimédia, aberto pelo Aviso n.º n.º 6061/2022 publicado no Diário da República, 2ª 

Série, nº58, de 23 de março de 2022.

O júri foi constituído por Fernando Henrique Côrte-Real Mira da Silva, Vice-Presidente para as 

Tecnologias de Informação e Comunicação e Presidente do Júri, por Luís Eugénio Marques 

Moreira Pires da Cruz, Diretor da Direção de Aplicações e Sistemas de Informação e primeiro 

vogal,  e  por  Jorge  Daniel  Sequeira  Matias,  Diretor  da  Direção  de  Infraestruturas 

Computacionais e segundo vogal.

A reunião teve como objetivo a avaliação da prova oral de conhecimentos, a qual foi realizada 

no dia 6 de janeiro, nas instalações do campus da Alameda do Instituto Superior Técnico, bem 

como o cálculo da classificação final do método de seleção em causa.

O único  candidato  convocado apresentou-se  e  realizou  a  prova  oral,  tendo o  mesmo sido 

aprovado com a classificação de 15 (quinze) valores. 

O júri elaborou a lista anexa onde consta o único candidato e respetiva classificação, a qual,  

para os devidos efeitos, faz parte integrante da presente ata.

Atendendo aos resultados obtidos nas duas fases da prova de conhecimentos, foi apurada a 

classificação final do único candidato aprovado no referido método de seleção, nos seguintes 

termos:

Classificação final da prova de conhecimentos

Nome do Candidato
Escrita

Resultado 
(60%)

Oral
Resultado 

(40%)

Classificação 
final

Rafael Filipe dos Santos Montoito 9,60 15,00 11,76

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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O Júri,

Fernando Henrique Côrte-Real Mira da Silva
Presidente

Luís Eugénio Marques Moreira Pires da Cruz
Vogal

Jorge Daniel Sequeira Matias
Vogal
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LISTA DE RESULTADOS OBTIDOS 
NA PROVA ORAL 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 Tecnologias de 
informação e comunicação – Design e Multimédia, aberto pelo Aviso n.º n.º 6061/2022 

publicado no Diário da República, 2ª Série, nº58, de 23 de março de 2022.

Nome do Candidato Resultado
Rafael Filipe dos Santos Montoito 15,00

O candidato aprovado será convocado para a realização da avaliação psicológica.
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