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PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA PREENCHIMENTO DE UM POSTO DE TRABALHO 
CORRESPONDENTE À CARREIRA E CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR DA ÁREA FUNCIONAL DE 
CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES 
PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO 
  

Ata n.º 3 – Análise das alegações no âmbito do direito de audiência dos interessados - 
Convocatória para o 1º Método de Seleção 

 

Em 19 de agosto de 2021, na sede da Comunidade Intermunicipal do Cávado, na Rua do Carmo, 29, 

4700-309 Braga, reuniu pelas quinze horas, o Júri do procedimento mencionado em epígrafe, 

constituído por: Dr. Rafael Amorim, na qualidade de presidente do Júri, Dra. Marta Magalhães e 

Dra. Fátima Barbosa, como vogais efetivos.  

A presente reunião teve como objetivo a análise das alegações dos candidatos excluídos proferidas 

no âmbito da audiência dos interessados e proceder ao agendamento do primeiro método de 

seleção - prova de conhecimentos.  

1. O Júri constatou que todos os candidatos excluídos foram devidamente notificados tendo sido 

exercido o direito de participação dos interessados por parte de cinco candidatos. Posteriormente, 

os membros do Júri passaram à análise das alegações apresentadas:  

i. O candidato Cândido Carvalhosa Sobreiro foi excluído do procedimento por não ter 

preenchido o quadro n.º 7 do formulário de candidatura, não especificando se reunia os 

requisitos de admissão nos termos da legislação em vigor. Em sede de audiência dos 

interessados, o candidato alegou que não assinalou o mencionado quadro, por considerar 

que este apenas se destinaria a candidatos com vínculo de emprego público. Tendo em 

consideração que, a avaliação de posse dos requisitos exigidos para admissão a 

procedimento concursal tem de garantir, a todos os candidatos, um tratamento de 

paridade, pelo que não seria curial, por parte do Júri que aos candidatos fossem concedidas 

oportunidades que não garantissem a equidade no seu tratamento. Deste modo, tratando-

se este de um requisito indispensável para a admissão dos candidatos, conforme o disposto 

no n.º 7 do aviso de abertura e, uma vez que o Júri não pode suprir algo que é da 

responsabilidade dos candidatos, o Júri deliberou, por unanimidade, manter a decisão de 

exclusão do candidato.  

ii. O candidato Erico Medeiros Jacobina Alves foi excluído do procedimento por não 

possuir/comprovar reconhecimento das habilitações literárias obtidas em país estrangeiro, 

conforme o ponto n.º 8.1, alínea a), do aviso de abertura e artigo 17º/1/2/a) da Portaria n.º 

125-A/2019, de 30 de abril, na redação dada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro. 

Em sede de audiência dos interessados, o candidato alegou que deu entrada do pedido de 
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reconhecimento das habilitações literárias a fim de oficialmente reconhecer a formação em 

bacharel da comunicação obtida no Brasil. Não obstante, o facto de o candidato não ter 

reunido todos os requisitos de admissão até à data limite de apresentação da candidatura, 

conforme exigido no ponto n.º 7.2 do aviso de abertura, o Júri deliberou, por unanimidade, 

manter a decisão de exclusão do candidato, nos termos e fundamentos já expressos na Ata 

n.º 2.  

iii. O candidato Hugo José Ribeiro Gonçalves foi excluído do procedimento por não possuir as 

habilitações exigidas, conforme o ponto n.º 7.1 do aviso de abertura e artigo 17º/1/2/a) da 

Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na redação dada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 

de janeiro. Em sede de audiência dos interessados, o candidato alegou ser detentor de um 

mestrado que representa o 2.º ciclo da Licenciatura em Ciências da Comunicação. Além 

disso, o candidato alega que as funções que desempenha ou desempenhou na sua carreira 

profissional se assemelham com as funções caracterizadoras do posto de trabalho em 

questão. Para efeitos de admissão ao presente procedimento, o nível habilitacional exigido 

é o grau académico da licenciatura, conforme o disposto no ponto n.º 7.1 do aviso de 

abertura, pelo que não é considerado qualquer outro nível de habilitação/grau académico, 

seja este mestrado ou doutoramento. Assim, apesar do candidato ser detentor do nível 

habilitacional de mestrado, este não é detentor da licenciatura requerida para efeitos de 

admissão. Quanto às alegações apresentadas pelo candidato relativas ao desempenho de 

funções semelhantes ao posto de trabalho em questão, uma vez que o candidato não possuí 

a licenciatura exigida, este fundamento não é relevante para efeitos de admissão ao 

procedimento. Neste sentido, o Júri deliberou, por unanimidade, manter a decisão de 

exclusão do candidato.  

iv. O candidato João Manuel Morais Vilares foi excluído do procedimento por não apresentar 

o curriculum vitae, conforme a alínea b) do ponto n.º 8.1 do aviso de abertura e artigo 

17º/1/2/a) da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na redação dada pela Portaria n.º 12-

A/2021, de 11 de janeiro. Em sede de audiência dos interessados, o candidato alegou que 

se esqueceu de anexar o currículo ao e-mail de candidatura enviado. Tendo em 

consideração que, a avaliação de posse dos requisitos exigidos para admissão a 

procedimento concursal tem de garantir, a todos os candidatos, um tratamento de 

paridade, pelo que não seria curial, por parte do Júri que aos candidatos fossem concedidas 

oportunidades que não garantissem a equidade no seu tratamento. Desta forma, não sendo 

apresentado, no momento da respetiva candidatura, o curriculum vitae exigido para 

admissão ao presente procedimento concursal o documento agora enviado em sede de 

Audiência Prévia, torna-se extemporâneo pelo que não poderá ser considerado pelo Júri. 

Acresce que a não submissão dos documentos comprovativos dos requisitos de admissão, 

bem como dos que sejam indispensáveis para efetuar a análise da candidatura, determinam 
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a exclusão dos candidatos do procedimento concursal, nos termos da alínea a) do n.º 8 do 

artigo 20.º da Portaria n.º 125-A/2019, na sua versão atualizada. Assim, o Júri deliberou, por 

unanimidade, manter a decisão de exclusão do candidato.  

v. O candidato Miguel Jorge Machado Viana foi excluída do procedimento, por não possuir as 

habilitações exigidas, conforme o ponto n.º 7.1 do aviso de abertura e artigo 17º/1/2/a) da 

Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na redação dada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 

de janeiro. Em sede de audiência dos interessados, o candidato alegou que é detentor do 

nível habilitacional exigido. Assim, com base nos motivos apresentados e, depois de 

reanalisado o processo, efetivamente, constata-se que apesar da nomenclatura da 

licenciatura do candidato ser diferente, as unidades curriculares que integram o plano de 

estudos do curso são maioritariamente comuns à licenciatura exigida para efeitos de 

admissão neste procedimento. Neste sentido, o Júri deliberou, por unanimidade, admitir o 

candidato ao procedimento.  

2. Atendendo a que o prazo para audiência dos interessados terminou sem que os demais 

candidatos excluídos e admitidos tivessem apresentado qualquer pronúncia, mantém-se a 

deliberação, nos termos e com os fundamentos já expressos na Ata n.º 2. Assim, o Júri deliberou, 

por unanimidade, aprovar a lista dos candidatos admitidos e excluídos anexa a esta ata e que dela 

faz parte integrante, e determinar a sua notificação. 

3. Nos termos do aviso do procedimento, publicado na 2ª Série do Diário da República com o n.º 

134, de 13 de julho de 2021, segue-se a aplicação do método de seleção “Prova de Conhecimentos” 

pelo que o Júri deliberou, por unanimidade, convocar os candidatos admitidos para a sua realização 

no próximo dia 8 de setembro de 2021, no Auditório São Tomás de Aquino - Faculdade de Teologia 

de Braga, sita na Rua de Santa Margarida n.º 181, 4710-306 Braga, de acordo com a seguinte 

calendarização:  

10 horas: Chamada para a prova de conhecimentos.  

10 horas e 15 minutos: Início da prova de conhecimentos.  

11 horas e 45 minutos: Termo da prova de conhecimentos.  

A prova de conhecimentos terá a duração de 90 minutos, será escrita e realizada com consulta. Mais 

informámos que os candidatos devem fazer‐se acompanhar do documento identificativo atualizado, 

para poder identificar-se na folha de respostas da prova.  

4. Conscientes que importa continuar a conter a transmissão do vírus para controlar a situação 

epidemiológica, solicita-se aos candidatos convocados para o presente método de seleção, que 

adotem medidas de prevenção, tais como a utilização de máscara, etiqueta respiratória, 

higienização das mãos e distanciamento social.  
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5. A publicitação dos resultados obtidos será efetuada na página eletrónica em 

www.cimcavado.pt/procedimentos-concursais/ e será divulgada através de lista afixada no placard 

do hall de entrada da CIM Cávado.  

Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião, de que se lavrou a presente Ata que, 

depois de lida e achada conforme, vai ser assinada pelos elementos do Júri.  

  

O Júri, 

 

 

_______________________________ 

 

 

________________________________ 

 

 

________________________________ 

 

MARTA SOFIA 
BARROS 
MAGALHÃES 
AMORIM

Assinado de forma digital 
por MARTA SOFIA 
BARROS MAGALHÃES 
AMORIM 
Dados: 2021.08.23 
14:31:53 +01'00'

RAFAEL 
GOMES 
AMORIM

Assinado de forma 
digital por RAFAEL 
GOMES AMORIM 
Dados: 2021.08.23 
14:33:59 +01'00'

MARIA DE FÁTIMA 
OLIVEIRA 
BARBOSA 
RODRIGUES

Assinado de forma digital 
por MARIA DE FÁTIMA 
OLIVEIRA BARBOSA 
RODRIGUES 
Dados: 2021.08.23 22:13:08 
+01'00'
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Anexo 1 - Lista Final dos Candidatos Admitidos e Excluídos 
 

1. Lista de Candidatos/as Admitidos/as: 

Nome do/a Candidato/a Nome do/a Candidato/a 

1. Ana Margarida Goulart Sousa 15. Olga Dolores Pereira da Costa 

2. Ana Rita Sá da Silva 
16. Orlanda Adriana da Silva Azevedo 

Gonçalves 

3. Ângela Sabina de Oliveira Fernandes 17. Paula Cristina Pinheiro Marques 

4. Carla Sofia Faria Alves 18. Pedro Luís Machado da Silva 

5. Catarina Filipa de Oliveira Teixeira 19. Pedro Manuel Borges Pereira 

6. Estrela Martins da Maia Romão 20. Ricardo Miguel Barata Pereira 

7. Francisca Oliveira da Silva  
21. Rosária da Conceição dos Santos 

Gonçalves 

8. Isabel Maria Moreira da Costa Pereira de 

Vilhena 
22. Rúben Filipe Corvo Silva 

9. Jaime Manuel da Costa Pereira 23. Rui Pedro Mesquita Jacob 

10. Joana Miranda Gramoso 24. Rui Pedro Pinto Nogueira de Carvalho 

11. José Mário Costa Lima 25. Sabrina Martins Aïd 

12. Maria João Mesquita da Costa 26. Sara Isabel Gomes da Silva 

13. Maria Salomé Leal de Oliveira Fernandes 27. Sílvia Maria Alves Silva Rabaldinho 

14. Miguel Jorge Machado Viana  

 

2. Lista de Candidatos/as Excluídos/as:  

Nome do/a Candidato/a Motivo(s) de Exclusão 

1. Alexandre da Cunha Cepa a); b) 

2. Ana Isabel da Costa Sousa a); b); c) 

3. André Pimenta Machado a); b); c) 
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4. António Sampaio Maia a); b); c) 

5. Beatriz da Rocha Pereira a)  

6. Cândido Carvalhosa Sobreiro f) 

7. Carlos Miguel Macedo Pereira  a); c)  

8. Domingos Barbosa Teixeira  a); b); c) 

9. Emanuel Vieira Duarte a)  

10. Emílio Alexandre Monteiro Alves a)  

11. Érico Medeiros Jacobina Alves e) 

12. Helena Isabel dos Santos Viana  a); b); c) 

13. Hugo Gomes a); b); c) 

14. Hugo José Ribeiro Gonçalves a)  

15. Inês Silva Sousa Oliveira Ribeiro a); b)  

16. Jéssica Monteiro a); b); c) 

17. Joana Margarida Bastos Santos Gonçalves a)  

18. João Manuel Morais Vilares d)  

19. Marília de Leal Ferreira b); c)  

20. Miguel Azevedo Lopes a); b); c) 

21. Paula Manuela Duarte Pinto Azevedo  g)  

22. Pedro Daniel Alves de Sousa Cruz a); b); c) 

23. Pedro Filipe Freitas Silva a)  

24. Pedro Silva a); b); c) 

25. Petr Tsupal Tenório Gomes a); b); c) 

26. Ricardo Neiva a); b); c) 

27. Rita Oliveira Silva a); b); c) 
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28. Rui Ferreira a); b); c) 

29. Sara Loureiro a); b) 

30. Sofia Marlene da Silva Soares b) 

31. Teresa Sofia Barros Gomes Lopes a) 

32. Tiago Manuel Barroso Calçada a) 

33. Virgínia Ferreira a); b); c) 

Motivo(s) de Exclusão: 

a) Candidato/a não possui as habilitações exigidas, conforme o ponto n.º 7.1 do aviso de 

abertura e artigo 17º/1/2/a) da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na redação dada 

pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro; 

b) Candidato/a não entregou o formulário de candidatura, conforme o ponto n.º 8 do aviso de 

abertura e artigo 17º/1/2/a) da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na redação dada 

pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro; 

c) Candidato/a não entregou o certificado de habilitações, conforme a alínea a) do ponto n.º 

8.1 do aviso de abertura e artigo 17º/1/2/a) da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na 

redação dada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro; 

d) Candidato/a não entregou o curriculum vitae, conforme a alínea b) do ponto n.º 8.1 do aviso 

de abertura e artigo 17º/1/2/a) da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na redação dada 

pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro; 

e) Por não possuir/comprovar reconhecimento das habilitações literárias obtidas em país 

estrangeiro, conforme o ponto n.º 8.1 do aviso de abertura e artigo 17º/1/2/a) da Portaria 

n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na redação dada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de 

janeiro; 

f) Candidato/a não preencheu o quadro n.º 7 do formulário de candidatura, não especificando 

se reúne os requisitos de admissão nos termos da legislação em vigor; 

g) Candidato/a não apresentou a candidatura dentro do prazo legalmente estabelecido. 

 
 

Braga, 19 de agosto de 2021 
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O Júri, 

 

 

_______________________________ 

 

 

________________________________ 

 

 

________________________________ 

 

MARTA SOFIA 
BARROS 
MAGALHÃES 
AMORIM

Assinado de forma 
digital por MARTA 
SOFIA BARROS 
MAGALHÃES AMORIM 
Dados: 2021.08.23 
14:32:55 +01'00'

RAFAEL 
GOMES 
AMORIM

Assinado de forma 
digital por RAFAEL 
GOMES AMORIM 
Dados: 2021.08.23 
14:33:23 +01'00'

MARIA DE 
FÁTIMA OLIVEIRA 
BARBOSA 
RODRIGUES

Assinado de forma digital 
por MARIA DE FÁTIMA 
OLIVEIRA BARBOSA 
RODRIGUES 
Dados: 2021.08.23 
22:12:04 +01'00'
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