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ESMAE 

ESCOLA 

SUPERIOR 

DE MÚSICA 

E ARTES 

DO ESPETÁCULO 

POLITÉCNICO 

DO PORTO 

 ATA Nº 7 

Sétima reunião do Júri para Procedimento Concursal de recru-

tamento de um técnico superior na área de comunicação para 

ocupação de um posto de trabalho em regime de contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 

Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, reuniu na Escola Supe-

rior de Música e Artes do Espetáculo, o Júri designado pelo despacho do Senhor 

Presidente da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo relativo ao proce-

dimento concursal com vista ao preenchimento de 1 (um) posto de trabalho, cate-

goria e carreira de Técnico Superior (Unidade Orgânica - ESMAE), nos termos da 

Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril, na redação atual, na modalidade de contra-

to de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, e atento o teor do 

Edital publicado na Bolsa de Emprego Público com o código de oferta 

OE201911/0450, assim como na página institucional da ESMAE. 

 

A reunião teve a seguinte Ordem de Trabalhos: 

Ponto um: Resultados da Entrevista de Avaliação de Competências; 

Ponto dois: Resultados da Avaliação Psicológica; 

Ponto três: Notificação para realização da audiência dos interessados. 

 

Deu-se início à sessão: 

Ponto um:  Resultados da Entrevista de Avaliação de Competências. 

Tendo-se realizado o método de seleção Entrevista de Avaliação de Competên-

cias, no dia 21 de fevereiro de 2020, pelas 15h00, nas instalações do Politécnico do 

Porto, e não se tendo verificado qualquer irregularidade, o Júri procedeu à divul-

gação dos resultados, que constam da seguinte tabela: 

Nome Classificação da EAC 

Pedro Dinis Maldonado Ângelo 16,00 valores 
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Ponto dois: Resultados da Avaliação Psicológica. 

Tendo-se realizado o método de seleção Avaliação Psicológica, no dia 21 de feve-

reiro de 2020, pelas 11h00, nas instalações do Politécnico do Porto, e não se tendo 

verificado qualquer irregularidade, o Júri procedeu à divulgação dos resultados, 

que constam da seguinte tabela: 

Nome Classificação da AP 

Bia Pinto Rodrigues 12,00 valores 

Bruna Rafaela Oliveira Dias 16,00 valores 

Joana Filipa Teixeira Gonçalves 16,00 valores 

 

Ponto três: Notificação para realização da audiência dos interessados. 

Nos termos do nº 1 do artigo 23º da Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril , delibe-

rou o Júri, por unanimidade, notificar, para audiência dos interessados, os/as can-

didatos/as, podendo os/as interessados/as pronunciarem-se dentro do prazo de 

10 dias úteis, por escrito, em formulário próprio para o exercício do direito de 

participação dos interessados, disponível no site da ESMAE (www.esmae.ipp.pt). 

 

E nada mais havendo a tratar o júri deu por encerrada a reunião, lavrando a pre-

sente ata que vai ser assinada nos termos legais. 

 
O Júri 

 

Presidente 

 

 ________________________________________ 

Rui Pedro Mendes Damas Moreira 

 

1º Vogal  

 

 _____________________________________ 

Renata Cecília de Meira Lima  

 

2º Vogal  

 

_____________________________________ 

Marta Filipa Figueiredo Quinta 

http://www.esmae.ipp.pt/

