
Ata nº2 
 

ATRIBUIÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA 

Relatório preliminar final a que se refere o nº 2 do artigo 13º do DL 206/2009 de 31 de Agosto e o nº 2 do 

artigo 15º do Regulamento para a atribuição do título de Especialista no Instituto Politécnico do Cávado e 

do Ave. 

Apreciados os elementos e documentos apresentados pelo candidato Lourenço Miguel Araújo Gomes, e 
após o período de audiência de interessados do candidato, o júri no dia 21 de abril de dois mil e vinte e 
dois, em reunião realizada por videoconferência, deliberou, por unanimidade dos presentes, admitir o 
candidato à realização das provas para obtenção do Título de Especialista em Programação de 

Dispositivos Móveis, na área científica de Ciência e Tecnologia da Programação, com os seguintes 
fundamentos e no cumprimento dos requisitos legais para o efeito: 

1. O candidato é detentor da Licenciatura em Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores pela 
Universidade do Minho; 

2. O candidato possui mais de dez anos de experiência profissional, no âmbito da área para que são 
requeridas as provas, com exercício efetivo durante, pelo menos, 5 anos nos últimos 10 anos; 

3. O trabalho de natureza profissional apresentado pelo candidato insere-se na área para que foram 
requeridas as provas; 

4. O candidato detém um currículo profissional de qualidade e relevância comprovada para o exercício 
de atividade docente na área em causa. 

Nestes termos e fundamentos, o júri do Concurso de Provas Públicas para a atribuição do Título de 
Especialista requeridas pelo candidato, nomeado pela senhora Presidente do Instituto Politécnico do 
Cávado e do Ave, através do Despacho (PR) 129/2021, de 29 de novembro, conclui que o candidato 
Lourenço Miguel Araújo Gomes deve ser admitido a provas públicas para a atribuição do título de 
Especialista em Programação de Dispositivos Móveis. 

Seguidamente o júri procedeu ao agendamento das provas públicas as quais foram inicialmente 
agendadas para o dia 16 de maio, sendo depois recalendarizadas para o dia 1 de junho com início pelas 
11h45 no campus do IPCA, em Barcelos, por motivo de indisponibilidade de um dos membros do júri, as 
quais poderão decorrer em regime híbrido. Foi considerada a seguinte distribuição de trabalhos: 

1. 11h45-13h45 (apreciação do Curriculum Vitae do candidato) 
a. até 30 min (apresentação do Curriculum Vitae pelo candidato); 
b. até 30 min (arguição do Eng. Técnico Rui Santos, repartidos com o candidato); 
c. até 30 min (arguição do Prof. Leonel Deusdado, repartidos com o candidato); 



d. até 30 min, ou tempo para perfazer um máximo de 2 horas de prova 
(intervenção dos restantes membros do júri, repartidos com o candidato). 

  
2. 15h45-17h45 (apreciação do trabalho de natureza profissional do candidato) 

a. até 60 min (apresentação do trabalho de natureza profissional pelo 
candidato); 

b. até 20 min (arguição do Eng. João Oliveira, repartidos com o candidato); 
c. até 20 min (arguição da Prof.a Sara Paiva, repartidos com o candidato); 
d. até 20 min ou tempo para perfazer um máximo de 2 horas de prova 

(intervenção dos restantes membros do júri, repartidos com o candidato). 

Por concordância de todos os membros do júri a ata é assinada pelo Presidente do Júri. 
 

 
Barcelos, 29 de abril de 2022 

 
 

O Presidente do Júri 
 

 
____________________________________________________________ 

Professor Doutor Vítor Hugo Mendes da Costa Carvalho 
 
 
 


		2022-05-16T11:18:26+0100




