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LISTA DEFINITIVA DE CANDIDATOS(AS) ADMITIDOS(AS) E EXCLUÍDOS(AS) EM REQUISITOS 

GERAIS 

 

CANDIDATOS(AS) ADMITIDOS(AS) 

Ana Isabel Perdigão Lopes Pereira Torres 

Ana Patrícia Pereira Duarte Baltasar 

Ana Sofia Mascarenhas Proença Parente da Costa  

António Sérgio Constantino Folgado Ribeiro 

Florinda Maria Carreira Neto Matos 

João Manuel Marcelino Dias Zambujal de Oliveira 

Maria Madalena Gomes Vilas Boas 

Pedro Miguel Ribeiro de Almeida Fontes Falcão 

Renato Telo de Freitas Barbosa Pereira 

 

CANDIDATOS(AS) EXCLUÍDOS(AS) 

Fernando António da Costa Gaspar b) c) 

José António Fonseca Figueiredo a) d) 

Luís Miguel Valente Gonçalves c) e) 

Maria José Dias Carocinho Sousa a) d) 

Nuno Sérgio Vinhas da Silva e) f) 

Sérgio de Jesus Teixeira a) d) e) 

 

a) Deficiente instrução do processo de candidatura, não tendo procedido à entrega de dois exemplares em 

formato eletrónico não editável (pdf) do curriculum vitae, conforme exigido no ponto IV.3 do edital. 

b) Deficiente instrução do processo de candidatura, não tendo procedido à entrega de declaração, sob 

compromisso de honra, do domínio das línguas portuguesa e inglesa a um nível que permita a lecionação nessas 

línguas, conforme exigido no ponto IV.2.2. do edital. 

c) Deficiente instrução do processo de candidatura, não tendo procedido à identificação das publicações em 

revistas indexadas nas bases de dados Web of Science ou SCOPUS e respetivos quartis, conforme exigido no 

ponto IV.3 do edital. 

d) Deficiente instrução do processo de candidatura, não tendo procedido à entrega de dois exemplares de cada 

um dos trabalhos mencionados no curriculum, conforme exigido no ponto IV.4 do edital. 
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e) Deficiente instrução do processo de candidatura, não cumprindo o curriculum vitae a obrigatoriedade de 

estar organizado de acordo com os critérios de avaliação constantes no ponto VI do edital, conforme no ponto 

IV.3 do edital. 

f) Deficiente instrução do processo de candidatura, não tendo assinalado os quatro trabalhos e/ou obras que 

considere mais representativos da atividade desenvolvida na área disciplinar de Gestão, conforme exigido no 

ponto IV.3 do edital. 

 

 

ISCTE-IUL, 18 de julho de 2019 

 

A Presidente do Júri 

Professora Doutora Elizabeth Reis 


