
Concurso documental para professor adjunto, do mapa de pessoal docente do Instituto Politécnico 
de Castelo Branco, na área disciplinar de Educação – Didática da Educação Física, Atividades Físicas 
e Supervisão. 
 

ATA N.º 1 

 

Aos dezanove dias do mês de Agosto de dois mil e vinte e um, reuniu, pelas quinze horas, por 

videoconferência, nos termos do n.º1 do artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, 

o júri do concurso documental para professor Adjunto na área disciplinar de Educação – Didática da 

Educação Física, Atividades Físicas e Supervisão. -------------------------------------------------------------------- 

O júri foi nomeado por despacho de 20 de julho de 2021, do Senhor Presidente do Instituto 

Politécnico de Castelo Branco, Professor Adjunto António Augusto Cabral Marques Fernandes, e é 

constituído pelo Presidente do Júri Professor Doutor João Júlio de Matos Serrano, Diretor da Escola 

Superior de Educação do Instituto Politécnico de Castelo Branco, e pelos vogais efetivos, Professor 

Doutor João Petrica, Professor Coordenador c/ Agregação do Instituto Politécnico de Castelo Branco, 

Professora Doutora Teresa Figueiredo, Professora Coordenadora do Instituto Politécnico de Setúbal, 

Professor Doutor Paulo Pereira, Professor Coordenador do Instituto Politécnico do Porto e Professora 

Doutora Teresa Fonseca, Professora Coordenadora do Instituto Politécnico da Guarda. Participaram 

na reunião todos os membros do Júri.  A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: 1. Eleição de 

um secretário; 2. Aprovação da grelha de avaliação; 3. Calendarização dos trabalhos. -------------------- 

Ponto número um - eleição de um secretário ----------------------------------------------------------------------- 

O júri deliberou, por unanimidade, eleger como secretário a Professora Doutora Teresa Fonseca ---- 

Ponto número dois - Aprovação da grelha de avaliação ---------------------------------------------------------- 

Após reflexão e discussão sobre a avaliação dos candidatos, o Júri aprovou o documento “Grelha de 

avaliação e classificação”, anexa a esta Ata e da qual faz parte integrante, que será utilizada para 

proceder à avaliação qualitativa e quantitativa dos elementos curriculares dos candidatos. A 

avaliação curricular é valorada numa escala de zero a cem valores, aproximada às centésimas. Na 

avaliação curricular são ponderados: a) desempenho técnico-científico e profissional (DTCP); b) 

capacidade pedagógica (CP); c) outras atividades relevantes para a missão da instituição de ensino 

superior (AR). A classificação final (CF) na avaliação curricular, traduzida numa escala de zero a cem 

pontos, será obtida pela aplicação da seguinte formula: CF= (0,40DTCP + 0,50CP + 0,10AR). 

Consideram-se aprovados em mérito absoluto os candidatos que obtiverem classificação final igual 

ou superior a cinquenta pontos, e não aprovados os candidatos que obtiverem classificação final 

inferior àquela pontuação. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 



A deliberação sobre a seriação dos candidatos ocorrerá em reunião de Júri, através de votação 

nominal fundamentada de acordo com a aplicação das fórmulas de cálculo aprovadas no documento 

“Grelha de avaliação e classificação”. Nas várias votações, cada membro do júri deve respeitar a 

ordenação que apresentou, não sendo admitidas abstenções. Para a formação da maioria absoluta 

na ordenação final dos candidatos, o júri utilizará a seguinte metodologia de votação: Se a ordenação 

de todos os elementos do júri for idêntica o processo é dado como concluído. Caso contrário, 

procede-se a uma votação para o primeiro lugar. Se um candidato obtiver mais de metade dos votos, 

fica colocado em primeiro lugar. Se nenhum candidato obtiver mais de metade dos votos, repete-se 

a votação depois de retirado o candidato menos votado na votação anterior. O processo repete-se 

até que um candidato obtenha mais de metade dos votos, ficando colocado em primeiro lugar. 

Seguidamente, procede-se do mesmo modo para classificar um candidato em segundo lugar, e assim 

sucessivamente até se obter uma lista ordenada de todos os candidatos admitidos. Em casos de 

empate ao longo do processo, o presidente do júri tem voto de qualidade. --------------------------------- 

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------- 

Ponto número três – calendarização dos trabalhos---------------------------------------------------------------- 

O Presidente do júri informou os restantes membros sobre as fases do concurso e do número 

previsível de reuniões. Referiu que a próxima reunião será a de admissão/exclusão dos candidatos 

ao concurso, devendo a mesma ocorrer após um período de 30 dias úteis relativamente à publicação 

do edital. Salientou ainda que, na próxima reunião, apresentaria uma proposta de agendamento das 

restantes reuniões. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nos termos do número 3 do artigo 27.º do Código do Procedimento Administrativo, foi deliberado 

aprovar a Ata desta reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos. --------------------------------------- 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi declarada encerrada pelo Presidente do Júri, da qual se 

lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, vai ser assinada. ------------------------------------------ 

 

O Presidente do Júri 

 
 
 
 

 
 

______________________________ 

João Serrano  

A secretária 

 
 
 
 
 
 

________________________________ 

         Teresa Fonseca 
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