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Ordem de Trabalhos (OT) 

1. Informações  
2. Eleição do secretário 
3.  Designação de membros para integrar a Comissão Coordenadora: 

3.1. Departamento de Ciências Sociais e Organizacionais 
3.2. Departamento de Marketing e Recursos Humanos 

4. Deliberar sobre editais de abertura de concurso para: 
4.1. Pós-graduação em Estudos Europeus 
4.2. Pós-graduação em Gestão de Unidades de Saúde 

5. Ratificação de propostas relativas ao concurso nacional de acesso e ingresso 2015/2016 
5.1. Vagas  
5.2. Vagas para regimes especiais (PALOPs) 
5.3. Classificações mínimas e nota de candidatura 
5.4. Preferências habilitacionais 
5.5. Preferências regionais 

6. Deliberar sobre proposta de vagas para os concursos especiais de acesso e ingresso e regimes de transferência e 
mudança de curso 2015/2016 

7. Pronunciar-se sobre edital de abertura de concurso de ingresso nos cursos técnicos superiores profissionais 
(TeSP) do IPSantarém. 

8. Deliberar sobre proposta de designação de membros para: 
8.1. Júri de admissão e seriação do Concurso de ingresso nos cursos técnicos superiores profissionais (TeSP) 

do IPSantarém. 
8.2. Júri das provas do Concurso de ingresso nos cursos técnicos superiores profissionais (TeSP) do 

IPSantarém 
9. Deliberar sobre proposta de critérios de distribuição de serviço docente para 2015/2016. 
10. Deliberar sobre proposta de designação de dois professores nos termos e para os efeitos do artº 5º do 

“Regulamento para qualificação de especialista de reconhecida experiência e competência profissional” 
requeridas por Juvenal da Silva Melo. 

11. Ratificação da constituição do Júri das entrevistas do concurso especial de acesso para estudantes aprovados 
nas provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos 
maiores de 23 anos. 

Deliberações 

2. Eleição do secretário - Foi eleito, por escrutínio secreto e por maioria, secretário do Conselho Técnico-científico, o 
Prof. Adjunto Jorge Manuel Ferreira Maria. 
3. Designação de membros para integrar a Comissão Coordenadora: Atendendo a que em dois departamentos - 
Ciências Socias e Organizacionais e Marketing e Recursos Humanos - os respetivos Coordenadores não são membros 
do CTC, torna-se necessária a designação de um docente, membro do CTC, afeto ao Departamento para a Comissão 
coordenadora deste órgão. 

3.1. Departamento de Ciências Sociais e Organizacionais 
Foi designado, por escrutínio secreto, o Prof. Luiz Filipe Martins Rainha para integrar a Comissão Coordenadora 

3.2. Departamento de Marketing e Recursos Humanos 
Foi designado, por escrutínio secreto, o Prof. António Manuel Balbino Caldeira para integrar a Comissão 
Coordenadora.  

4. Deliberar sobre editais de abertura de concurso para: 
4.1. Pós-graduação em Estudos Europeus  

Foi aprovado, por unanimidade, o edital da pós-graduação em Estudos Europeus 
4.2. Pós-graduação em Gestão de Unidades de Saúde  

Foi aprovado, por unanimidade, o edital da pós-graduação em Gestão de Unidades de Saúde 
5. Ratificação de propostas relativas ao concurso nacional de acesso e ingresso 2015/2016 
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A presidente procedeu a alguns esclarecimentos sobre a diferente natureza das vagas. Impositivos legais conduziram à 
divulgação desta informação. A Presidente colocou à votação o ponto 5 na globalidade, tendo sido ratificado por maioria. 
6. Deliberar sobre proposta de vagas para os concursos especiais de acesso e ingresso e regimes de 

transferência e mudança de curso 2015/2016 - As propostas foram aprovadas, por unanimidade 
7. Pronunciar-se sobre edital de abertura de concurso de ingresso nos cursos técnicos superiores profissionais 

(TeSP) do IPSantarém. 
Foram colocadas muitas reservas por parte dos membros do CTC ao edital para abertura de concurso de ingresso nos 
cursos técnicos superiores profissionais elaborado pelo IPS FORM resultante de um despacho de doze de novembro de 
dois mil e catorze da vice-presidente do IPS, Profª Teresa Serrano. As referidas reservas serão transmitidas ao IPS pela 
Presidente do CTC. Foi emitido parecer favorável, por unanimidade.  
8. Deliberar sobre proposta de designação de membros para: 

8.1. Júri de admissão e seriação do concurso de ingresso nos cursos técnicos superiores profissionais (TeSP) 
do IPSantarém. 

Foi esclarecido que o júri foi proposto pela Prof. Fernanda Pires, Directora da IPSForm, a proposta foi aprovada, por 
unanimidade.  

8.2. Júri das provas do concurso de ingresso nos cursos técnicos superiores profissionais (TeSP) do 
IPSantarém - A proposta foi aprovada, por unanimidade.  

9. Deliberar sobre proposta de critérios de distribuição de serviço docente para 2015/2016. 
O Sr. Diretor, Prof. Vitor Costa concordou com a alteração de redação do ponto 2.6, em retirar os pontos 1.1 e 2.12. e em 
introduzir o ponto 2.13. Com as alterações introduzidas a proposta foi aprovada, por maioria. 
10. Deliberar sobre proposta de designação de dois professores nos termos e para os efeitos do artº 5º do 

“Regulamento para qualificação de especialista de reconhecida experiência e competência profissional” 
requeridas por Juvenal da Silva Melo. Submetida a votação, a proposta de designação dos Profs. Nuno Pereira e 
Rui Robalo foi aprovada, por maioria. 

11. Ratificação da constituição do Júri das entrevistas do concurso especial de acesso para estudantes 
aprovados nas provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do 
ensino superior dos maiores de 23 anos- A proposta foi ratificada, por unanimidade. 

A Presidente  

Ana Costa 

 


