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ATA N.º 4 

 

 

1. Em 26 de maio de 2022 reuniu o júri do concurso interno de ingresso para ocupação de um 

posto de trabalho do mapa de pessoal do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P., 

para a categoria de técnico de informática de grau 1, nível 1, no Departamento de 

Atendimento e Apoio ao Utilizador da Direção de Serviços de Sistemas de Informação, 

autorizado por deliberação de 28 de dezembro de 2021, do Conselho Diretivo, estando 

presentes os seus membros efetivos, Paulo Manuel Castanho Coelho Bispo, como 

presidente, Olga Cristina Leitão da Silva Matos e Cristóvão Lopes Santos, como vogais, 

com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

1.1. Corrigir as provas escritas de conhecimentos efetuadas pelos candidatos; 

1.2. Elaborar a lista dos resultados obtidos na prova de conhecimentos específicos, 

conforme exige o art.º 25.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril. 

 

2. No que respeita ao primeiro ponto da ordem de trabalhos o júri verificou que dos 5 

candidatos convocados, compareceram para a realização da prova escrita, 3 candidatos, 

conforme lista anexa, pelo que o júri procedeu à correção e classificação das provas dos 3 

candidatos, de acordo com os critérios definidos na ata n.º 1. 

 
3. Os resultados da correção das provas constam da lista elaborada pelo júri, que também se 

junta à presente ata. 

 

4. Em cumprimento do segundo ponto da ordem de trabalhos decidiu o júri elaborar a lista 

ordenada alfabeticamente com os resultados das classificações obtidas pelos candidatos, 

a qual será notificada, via correio eletrónico, bem como disponibilizada na página 

eletrónica do IMT, IP, conforme estabelece o n.º 1 do art.º 25.º  

 
5. Considerando que os candidatos aprovados na PEC devem ainda ser submetidos ao 

método de seleção complementar – entrevista profissional de seleção – deliberou o júri 

notificá-los da data da entrevista logo que seja marcada. 
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6. Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente 

ata, que vai ser assinada pelos elementos do júri. 

 

Anexo: Lista de comparências, chave de respostas e resultados lista de resultados da PEC. 

 

O Júri 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
Paulo Manuel Castanho Coelho Bispo 

 
 
 
 

_________________________________ 
Olga Cristina Leitão da Silva Matos 

 
 
 
 

__________________________________ 
Cristóvão Lopes Santos 
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