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ATA N.º 3 

Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e um 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 de especialista de informática, 

categoria de especialista de informática de grau 1, nível 2, previsto no Mapa de Pessoal do 

Instituto Superior Técnico, na área de atividade de Tecnologias de informação e 
comunicação – Infraestruturas Computacionais, aberto pelo Aviso n.º 1738/2021, publicado 

no Diário da República, 2.ª série, N.º 18, de 27 de janeiro de 2021. 

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 Jorge Daniel Sequeira 

Matias, Diretor da Direção de Infraestruturas Computacionais e primeiro vogal, e por Luís 
Eugénio Marques Moreira Pires da Cruz, Diretor da Direção de Aplicações e Sistemas de 

Informação, e segundo vogal. 

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: 

1. apuramento dos resultados da prova de conhecimentos e do procedimento concursal, por 

aquela constituir método de seleção único; 

2. elaboração da lista de classificação final dos candidatos. 

1. Resultados da prova de conhecimentos 

Conforme previsto na Ata N.º 1 do Júri, relativa à reunião de 21 de dezembro de 2020, e no 

aviso de abertura do procedimento concursal, a prova de conhecimentos decorreu numa única 

fase, com caráter eliminatório. As pontuações foram atribuídas de acordo com as regras 
constantes da mesma ata e expressas no ponto 10 do aviso de abertura. 

Para a prova de conhecimentos foram convocados os candidatos admitidos a concurso, 

constantes da lista anexa à Ata N.º 2 do Júri, relativa à reunião de 22 de fevereiro de 2021, num 

total de 5 (cinco). Destes, apresentaram-se para a realização da prova 2 (dois) candidatos, 

tendo a mesma sido realizada no dia 26 de abril, pelas 14 horas e 30 minutos, nas instalações 

do campus da Alameda do Instituto Superior Técnico. O resultado obtido foi o constante da 

tabela seguinte: 
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Nome do Candidato Valores atribuídos 
 Filipe Emanuel Lourenço Ramalho Fernandes 17,50 valores 
 Henrique Miguel Pereira Prego  Não compareceu 
 Luís Miguel Sintra Salvo Paiva  Não compareceu 
 Pedro Emanuel Barradas Sardinha  5,20 valores 
 Ricardo Rodrigues Marques Tavares  Não compareceu 

 

Os candidatos acima listados que não compareceram, bem como o candidato que obteve 

classificação inferior a 9,5 valores, foram considerados não aprovados e, consequentemente, 

ficaram afastados do procedimento, por aplicação do n.º 1 do artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 

204/98, de 11 de julho.  

A classificação final do procedimento concursal corresponde à classificação obtida na prova de 

conhecimentos, por este ser o único método de seleção aplicado. 

2. Elaboração da lista de classificação final 

O júri elaborou então o projeto de lista de classificação final dos candidatos, nos termos do 

artigo 38.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, a qual inclui os candidatos por 
ordem decrescente da valoração obtida. 

A lista elaborada faz parte integrante da presente ata, para todos os efeitos. 

Na sequência das deliberações tomadas, proceder-se-á à audiência de interessados junto dos 

candidatos excluídos do procedimento, bem como daquele que o concluiu, conforme previsto no 

n.º 1 do artigo 38.º do diploma referido, e nos termos dos n.os 2 e 3 do citado artigo e do artigo 

44.º do mesmo diploma. 

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 

 

 

 

 

 

Jorge Daniel Sequeira Matias Luís Eugénio Marques Moreira Pires da Cruz 
 Vogal Vogal 
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