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ESMAE 

ESCOLA 

SUPERIOR 

DE MÚSICA 

E ARTES 

DO ESPETÁCULO 

POLITÉCNICO 

DO PORTO 

 Ata nº 1 

Primeira reunião do Júri para o Concurso documental para  

preenchimento de uma vaga de professor adjunto do mapa de 

pessoal da ESMAE, área disciplinar de Música  Fagote 

 

Aos quatro dias do mês de junho de dois mil e dezanove, pelas dez horas e trinta 

minutos, reuniu, ao abrigo do previsto no artigo 12º, nº 3, alínea a) do Despacho 

nº 4807/2011, de dezassete de março (Regulamento dos Concursos para a Contra-

tação do Pessoal da Carreira Docente do Instituto Politécnico do Porto), o júri de-

signado para assegurar o recrutamento de um docente, com vista à ocupação de 

um posto de trabalho previsto e não ocupado no mapa de pessoal da ESMAE, na 

carreira de pessoal docente do ensino superior politécnico, na categoria de pro-

fessor adjunto, na área disciplinar de Música  Fagote, na modalidade de contrato 

de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, nos termos dos arti-

gos 5º, 10º-B, 17º e 29º-B conjugado com os artigos 15º a 24º-A, todos do Estatuto 

da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 185/81, de 1 de julho, alterado pelo Decreto -Lei nº 69/88, de 3 de 

março e Decreto-Lei nº 207/2009, de 31 de agosto e na sua atual redação, conju-

gado com o disposto no Regulamento dos Concursos para a Contratação do Pes-

soal da Carreira Docente do Instituto Politécnico do Porto, aprovado pelo 

Despacho nº 4807/2011, publicado no Diário da República, 2ª série, nº 54, de 17 de 

março, bem como o disposto na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 

aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, no que 

for aplicável. ------------------------------------------------------------------------- 

O júri em causa, nomeado por despacho do Presidente do Instituto Politécnico do 

Porto, de quatro de dezembro de dois mil e dezoito, publicado pelo Edital nº 

416/2019, Diário da República, 2ª série, nº 58, de 22 de março, é constituído pelos 

seguintes membros: ----------------------------------------------------------------- 
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Presidente: -------------------------------------------------------------------------- 

- Prof. Doutor António Augusto Martins da Rocha Oliveira Aguiar, Professor Ad-

junto, Presidente da ESMAE, por delegação do Presidente do Instituto Politécnico 

do Porto; ----------------------------------------------------------------------------- 

Vogais: ------------------------------------------------------------------------------- 

- Prof. António Manuel Correia Saiote, Professor Adjunto da ESMAE, especialista 

de reconhecido mérito na área (ao abrigo da alínea a) ponto iii) do n.º 1 do artigo 

22.º do Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de agosto, que substituirá o presidente 

nas suas ausências ou impedimentos; ---------------------------------------------- 

- Prof. Miguel Jorge Ferreirinha Cardoso da Rocha, Professor Coordenador da Es-

cola Superior de Artes Aplicadas, Instituto Politécnico de Castelo Branco; -------- 

- Prof. Doutor João Filipe Soutelo Soeiro de Carvalho, Professor Catedrático da Fa-

culdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa; ----------- 

- Prof. Carolino António Silva Neves Carreira, Professor Adjunto Convidado da Es-

cola Superior de Artes Aplicadas, Instituto Politécnico de Castelo Branco, especia-

lista de reconhecido mérito na área (ao abrigo da alínea a) ponto iii) do n.º 1 do 

artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de agosto). ------------------------- 

Estiveram presentes o Presidente do Júri, Prof. Doutor António Augusto Martins 

da Rocha Oliveira Aguiar e o Prof. António Manuel Correia Saiote, tendo os restan-

tes membros participado por teleconferência. ------------------------------------- 

A reunião teve por finalidade deliberar sobre a admissão ou exclusão da can-

didatura apresentada. ------------------------------------------------------------- 

De acordo com o disposto nos artigos 11º e 12º, do Regulamento dos Concursos 

para a Contratação do Pessoal da Carreira Docente do IPP, e na sequência da aná-

lise da única candidatura rececionada, o júri deliberou, por unanimidade, elaborar 

a lista provisória dos candidatos admitidos e excluídos, nos termos constantes do 

Anexo à presente ata. -------------------------------------------------------------- 
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Por fim, inquiridos os elementos do júri pelo Presidente sobre o interesse em se 

pronunciarem sobre qualquer outro aspeto, nenhum dos jurados manifestou von-

tade ou interesse em acrescentar outros pontos. ----------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a 

presente ata, que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos membros do 

júri.  -----------------------------------------------------------------------------------  

 

_____________________________________________________ 

Prof. Doutor António Augusto Martins da Rocha Oliveira Aguiar 

 

_____________________________________________________ 

Prof. António Manuel Correia Saiote 

 

_____________________________________________________ 

Prof. Miguel Jorge Ferreirinha Cardoso da Rocha 

 

_____________________________________________________ 

Prof. Doutor João Filipe Soutelo Soeiro de Carvalho 

 

_____________________________________________________ 

Prof. Carolino António Silva Neves Carreira 

 

 

 

 

 

 


