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JÚRI DAS PROVAS PARA ATRIBUIÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA NO 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE E 

FISCALIDADE (CÓDIGO CNAEF 344), REQUERIDAS PELO MESTRE CLÁUDIO 

DANIEL NUNES CORREIA 

ORDEM DE TRABALHOS: 

Ponto um – Apreciação preliminar da candidatura 

Ponto dois – Calendarização das provas públicas 

Ponto três – Definição dos arguentes 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Os membros do júri das provas para atribuição do Título de Especialista no Instituto Politécnico 

de Coimbra (IPC), na área de Contabilidade e Fiscalidade, código CNAEF 344, requeridas pelo 

candidato Mestre Cláudio Daniel Nunes Correia, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 

206/2009, de 31 de agosto, e no Regulamento para Atribuição do Título de Especialista no IPC, 

aprovado por Despacho n.º 9210/2010, publicado no DR, 2.ª série – n.º104 – de 28 de maio de 

2010 e alterado pelos Despachos n.º 15676/2011, n.º 6468/2012 e n.º 13450/2012, realizaram, 

entre os dias vinte e dois e vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e quinze, a 

apreciação preliminar de admissão às provas, prevista no Regulamento supra referido, através 

da emissão de parecer por via eletrónica.  

O júri foi constituído por Despacho P030/2015 do Presidente da Escola Superior de Tecnologia 

e Gestão de Oliveira do Hospital (ESTGOH), no âmbito da delegação de competências do 

Presidente do IPC (Despacho n.º 5376/2014, de 7 de abril, publicado em DR, 2.ªsérie – n.º 75 – 

de 16 de abril), sendo membros: 

 Doutor Nuno Miguel Fortes Fonseca Santos, Professor Adjunto da ESTGOH, do Instituto 

Politécnico de Coimbra, que preside, no âmbito da competência subdelegada através do 

Despacho P030/2012 do Presidente da ESTGOH; 

 Doutor Eurico Cirne de Lima Basto, Professor Coordenador do Instituto Superior de 

Contabilidade e Administração do Porto, do Instituto Politécnico do Porto; 

 Doutora Tânia Alves de Jesus, Professora Adjunta do Instituto Superior de Contabilidade e 

Administração de Lisboa, do Instituto Politécnico de Lisboa;  

 Doutora Sílvia Margarida Dinis Mendes, Professora Adjunta da ESTGOH, do Instituto 

Politécnico de Coimbra; 
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 Dr. Sérgio Paulo Pereira Carmelo, Revisor Oficial de Contas, enquanto individualidade de 

público e reconhecido mérito; 

 Dr. Manuel Madeira Teixeira, Técnico Oficial de Contas, enquanto individualidade de 

público e reconhecido mérito. 

A apreciação preliminar de admissão às provas foi diligenciada pelo presidente do júri, e nela 

participaram todos os vogais. 

Ponto um – Apreciação preliminar da candidatura 

Apreciado o processo de candidatura, constata-se que, nos termos do n.º 1 do artigo 14.º do 

Regulamento para Atribuição do Título de Especialista no IPC, o candidato satisfaz as 

condições de admissão às provas e o trabalho apresentado insere-se na área para que as mesmas 

foram  requeridas, razão pela qual o júri deliberou por unanimidade admiti-lo às provas, 

conforme relatório em anexo (Anexo 1), suportado pelos pareceres individuais dos membros do 

júri (Anexos 2 a 7).   

Ponto dois – Calendarização das provas públicas 

Acordaram os membros do júri agendar as provas públicas para o dia 28 de setembro de 2015, 

pelas 10 horas, iniciando-se com a apreciação e discussão do currículo profissional e posterior 

apresentação, apreciação crítica e discussão do trabalho de natureza profissional. As provas 

realizar-se-ão em Coimbra, nos Serviços Comuns do Instituto Politécnico de Coimbra. O 

candidato abdicou do intervalo de duas horas entre as duas provas e concordou com a realização 

das provas em Coimbra (Anexos 8 e 9) .  

Ponto três – Definição dos arguentes 

Foi acordado que a apreciação e discussão do currículo profissional do candidato caberão ao 

Doutor Eurico Cirne de Lima Basto e à Doutora Sílvia Margarida Dinis Mendes, ficando a 

apreciação crítica e discussão do trabalho de natureza profissional a cargo do Dr. Sérgio Paulo 

Pereira Carmelo e do Dr. Manuel Madeira Teixeira. 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que depois de aprovada pelos membros 

do júri (Anexos 10 a 14) será assinada pelo presidente. 

 

O presidente do júri, 

 

___________________________________ 

Doutor Nuno Miguel Fortes Fonseca Santos 
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APRECIAÇÃO PRELIMINAR DE ADMISSÃO ÀS PROVAS PARA 

ATRIBUIÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA, NA ÁREA DE 

CONTABILIDADE E FISCALIDADE, REQUERIDAS PELO MESTRE 

CLÁUDIO DANIEL NUNES CORREIA 

O presente processo para atribuição do título de especialista é regulado pelo Decreto-Lei n.º 

206/2009, de 31 de agosto, que aprovou o Regime Jurídico do Título de Especialista (RJTE), e 

pelo Regulamento para Atribuição do Título de Especialista no Instituto Politécnico de Coimbra 

(RATEIPC), aprovado pelo Despacho n.º 9210/2010, publicado no Diário da República (2.ª 

Série) n.º 104, de 28 de maio de 2010, e alterado pelos Despachos n.º 15676/2011, n.º 

6468/2012 e n.º 13450/2012. 

O Mestre Cláudio Daniel Nunes Correia requereu, ao Presidente do Instituto Politécnico de 

Coimbra, a admissão às provas para atribuição do título de especialista na área de Contabilidade 

e Fiscalidade, código CNAEF 344, conforme requerimento junto ao processo, acompanhado do 

respetivo curriculum vitae e trabalho de natureza profissional.  

Após nomeação do júri das provas pelo Presidente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

de Oliveira do Hospital, nos termos do artigo 12.º do Regulamento para Atribuição do Título de 

Especialista no IPC (delegação de competências do Presidente do IPC - Despacho n.º 

4629/2011, de 4 de março, publicado em DR de 15 de março de 2011), importa proceder à 

apreciação preliminar, conforme dispõe o artigo 14.º do RATEIPC. Nestes termos, a admissão 

às provas é precedida de uma apreciação preliminar, por parte do júri, com carácter 

eliminatório, a qual tem por objetivo verificar: 

a) Se o candidato satisfaz as condições de admissão às provas; 

b) Se o trabalho apresentado se insere na área para que foram requeridas as provas. 

Tal apreciação preliminar, de carácter eliminatório, é objeto do presente relatório fundamentado. 

I. Das condições de admissão às provas 

No que respeita à verificação das condições de admissão às provas devem ser observadas, 

cumulativamente, as seguintes condições enunciadas no artigo 6.º do RATEIPC: 

a) Formação inicial superior e, no mínimo, 10 anos de experiência profissional no âmbito 

da área para que são requeridas as provas; 

b) Currículo profissional de qualidade e relevância comprovada para o exercício da 

profissão na área em causa. 

Relativamente ao caso concreto do Mestre Cláudio Daniel Nunes Correia, o júri constatou, de 
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acordo com os elementos constantes do processo, que: 

 Alínea a) do artigo 6.º do RATEIPC 

 O candidato evidencia no seu currículo que detém formação inicial superior, 

porquanto possui Bacharelato em Contabilidade e Administração e Licenciatura 

em Gestão de Empresas, pelo Instituto Superior de Contabilidade e 

Administração de Coimbra, e mestrado em Contabilidade e Auditoria, pela 

Universidade de Aveiro; 

 O candidato evidencia uma experiência profissional comprovada no âmbito da 

área de Contabilidade e Fiscalidade superior a 10 anos; 

 Alínea b) do artigo 6.º do RATEIPC 

 O candidato apresenta evidências de um percurso profissional na área de 

Contabilidade e Fiscalidade com qualidade e relevância para o exercício da 

profissão. 

II. Da inserção do trabalho na área para que foram requeridas provas 

Nos termos da alínea b) do número 1 do artigo 14.º do RATEIPC, o júri entende que o trabalho 

de natureza profissional apresentado pelo candidato insere-se na área de Contabilidade e 

Fiscalidade. 

III.  Conclusão 

Em síntese, atendendo ao acima exposto, o júri considera que o candidato satisfaz as condições 

de admissão às provas e apresentou  um trabalho de natureza profissional que se insere na área 

em que foram requeridas as mesmas, pelo que delibera, por unanimidade, a sua admissão às 

provas para atribuição do título de especialista na área de Contabilidade e Fiscalidade. 

 

Os membros do júri, em 24 de setembro de 2015 

Doutor Nuno Miguel Fortes Fonseca Santos 

Doutor Eurico Cirne de Lima Basto 

 Doutora Tânia Alves de Jesus 

Doutora Sílvia Margarida Dinis Mendes 

Dr. Sérgio Paulo Pereira Carmelo 

Dr. Manuel Madeira Teixeira 
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Nuno Fortes

De: Eurico Cirne Lima Basto <ebasto@iscap.ipp.pt>
Enviado: terça-feira, 22 de Setembro de 2015 11:18
Para: Nuno Fortes
Assunto: RE: Provas para Atribuição do Título de Especialista - área de Contabilidade e Fiscalidade (parte

3)

Senhor Professor Nuno Fortes,
Sobre a candidatura em apreço, e no que respeita ao artº 14º do Despacho nº 9210/2010, que versa sobre o
processo de atribuição do título de Especialista pelo Instituto Politécnico de Coimbra, venho manifestar a minha não
oposição a que o candidato preste as provas que, oportunamente, requereu.
Face ao período extremamente curto para a realização das provas, confirmo a minha disponibilidade apenas para o
dia 28 da parte de manhã, estando igualmente disponível para ser um dos arguentes do C.V.
Melhores cumprimentos.
Eurico de Lima Basto
Doutor/ Doutor Europeu
Professor Coordenador
Coordenador da Área Científica de Contabilidade

De: Nuno Fortes [mailto:nuno.fortes@estgoh.ipc.pt]
Enviada: sexta-feira, 18 de Setembro de 2015 19:53
Para: Eurico Cirne Lima Basto; tajesus@iscal.ipl.pt; silvia.mendes@estgoh.ipc.pt; sergiocpes@gmail.com;
manuel.madeira.teixeira@gmail.com
Assunto: RE: Provas para Atribuição do Título de Especialista - área de Contabilidade e Fiscalidade (parte 3)

Exmos. Senhores
Prof. Doutor Eurico Cirne de Lima Basto
Prof.ª Doutora Tânia Alves de Jesus
Prof.ª Doutora Sílvia Margarida Dinis Mendes
Dr. Sérgio Paulo Pereira Carmelo
Dr. Manuel Madeira Teixeira

Na qualidade de presidente do júri das provas para atribuição do título de especialista, na área de Contabilidade e
Fiscalidade (código CNAEF 344), requeridas pelo Mestre Cláudio Daniel Nunes Correia, venho por este meio enviar a
Vossas Exas. a documentação entregue pelo candidato (requerimento, curriculum vitae e trabalho de natureza
profissional), solicitando a apreciação da mesma e a emissão de parecer sobre a admissão do candidato às provas
até ao dia 23 de setembro de 2015.

Nos termos dos artigos 6.º e 14.º do Regulamento para Atribuição do Título de Especialista no Instituto Politécnico
de Coimbra, a admissão às provas é precedida de uma apreciação preliminar, por parte do júri, com carácter
eliminatório, a qual tem por objetivo verificar:
a) Se o candidato detém formação inicial superior e, no mínimo, 10 anos de experiência profissional no âmbito da
área para que são requeridas as provas;
b) Se o candidato detém currículo profissional de qualidade e relevância comprovada para o exercício da profissão
na área em causa.
c) Se o trabalho apresentado se insere na área para que foram requeridas as provas (área de Contabilidade e
Fiscalidade – código CNAEF 344).

Remeto igualmente, em anexo, a regulamentação do Instituto Politécnico de Coimbra aplicável às provas para
atribuição do título de especialista.
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Com os melhores cumprimentos,
Nuno Fortes
Professor Adjunto
Telem. 963479363

Este e-mail foi verificado em termos de vírus pelo software antivírus Avast.
www.avast.com
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Nuno Fortes

De: silvia.mendes@estgoh.ipc.pt
Enviado: quarta-feira, 23 de Setembro de 2015 12:29
Para: Nuno Fortes
Cc: ebasto@iscap.ipp.pt; tajesus@iscal.ipl.pt; sergiocpes@gmail.com;

manuel.madeira.teixeira@gmail.com
Assunto: Re: Provas para Atribuição do Título de Especialista - área de Contabilidade e Fiscalidade (parte 4

e última)

Ex.mo Prof. Doutor Nuno Fortes:

Nos termos dos artigos 6.º e 14.º do Regulamento para Atribuição do Título de Especialista no Instituto Politécnico
de Coimbra, considero que o candidato Mestre Cláudio Daniel Nunes Correia reúne as condições necessárias para
prestar as provas que requereu.

Atentamente,
prof. Sílvia Mendes

Citando Nuno Fortes <nuno.fortes@estgoh.ipc.pt>:

> Exmos. Senhores
>
> Prof. Doutor Eurico Cirne de Lima Basto
>
> Prof.ª Doutora Tânia Alves de Jesus
>
> Prof.ª Doutora Sílvia Margarida Dinis Mendes
>
> Dr. Sérgio Paulo Pereira Carmelo
>
> Dr. Manuel Madeira Teixeira
>
>
>
> Na qualidade de presidente do júri das provas para atribuição do
> título de especialista, na área de Contabilidade e Fiscalidade (código
> CNAEF 344), requeridas pelo Mestre Cláudio Daniel Nunes Correia, venho
> por este meio enviar a Vossas Exas. a documentação entregue pelo
> candidato (requerimento, curriculum vitae e trabalho de natureza
> profissional), solicitando a apreciação da mesma e a emissão de
> parecer sobre a admissão do candidato às provas até ao dia 23 de setembro de 2015.
>
>
>
> Nos termos dos artigos 6.º e 14.º do Regulamento para Atribuição do
> Título de Especialista no Instituto Politécnico de Coimbra, a admissão
> às provas é precedida de uma apreciação preliminar, por parte do júri,
> com carácter eliminatório, a qual tem por objetivo verificar:
>
> a) Se o candidato detém formação inicial superior e, no mínimo, 10
> anos de experiência profissional no âmbito da área para que são
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> requeridas as provas;
>
> b) Se o candidato detém currículo profissional de qualidade e
> relevância comprovada para o exercício da profissão na área em causa.
>
> c) Se o trabalho apresentado se insere na área para que foram
> requeridas as provas (área de Contabilidade e Fiscalidade – código CNAEF 344).
>
>
>
> Remeto igualmente, em anexo, a regulamentação do Instituto Politécnico
> de Coimbra aplicável às provas para atribuição do título de especialista.
>
>
>
> Com os melhores cumprimentos,
>
> Nuno Fortes
>
> Professor Adjunto
>
> Telem. 963479363
>
>
>
> ---
> Este e-mail foi verificado em termos de vírus pelo software antivírus Avast.
> https://www.avast.com/antivirus
>

----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.
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Nuno Fortes

De: Tania Jesus <tajesus@iscal.ipl.pt>
Enviado: quarta-feira, 23 de Setembro de 2015 14:39
Para: Nuno Fortes
Assunto: RE: Provas para Atribuição do Título de Especialista - área de Contabilidade e Fiscalidade

Senhor Professor Nuno Fortes,

Sobre a candidatura em apreço, e no que respeita ao artº 14º do Despacho nº 9210/2010, que versa sobre o
processo de atribuição do título de Especialista pelo Instituto Politécnico de Coimbra, venho manifestar a minha não
oposição a que o candidato preste as provas.

Com os melhores cumprimentos,

Tânia Jesus
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Nuno Fortes

De: Sérgio Carmelo <sergiocpes@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 23 de Setembro de 2015 15:15
Para: Nuno Fortes
Assunto: Re: Provas para Atribuição do Título de Especialista - área de Contabilidade e Fiscalidade (parte

1)

Exmo. Sr. Prof. Nuno Fortes
Presidente do júri das provas para atribuição do título de especialista, na área de Contabilidade e Fiscalidade
(código CNAEF 344), requeridas pelo Mestre Cláudio Daniel Nunes Correia

Tal como solicitado por V. Exa. no-mail que enviou a 18 de Setembro passado, e após um esforço de
organização da minha agenda de forma a dar cumprimento à incumbência em tão curto espaço de tempo,
venho apresentar o meu parecer prévio relativo à admissão do candidato à prestação das referidas provas.

É minha opinião, relativamente a cada uma das questões suscitadas:

a) Que o candidato detém formação inicial superior e, no mínimo, 10 anos de experiência profissional no
âmbito da área para que são requeridas as provas;

b) Que o candidato detém currículo profissional de qualidade e relevância comprovada para o exercício da
profissão na área em causa;

c) Que o trabalho apresentado se insere na área para que foram requeridas as provas, não obstante apresente
insuficiências/imprecisões de alguma relevância.

Neste sentido, apesar de considerar que seria adequado que o candidato procedesse a reformulação do
trabalho apresentado, manifesto que poderá ser admitido às provas, salvaguardando que este seja também o
entendimento da maioria dos membros do júri das provas.

Naturalmente, face às considerações formuladas, indico a minha disponibilidade para efetuar a arguência do
trabalho.

Com melhores cumprimentos.

Atentamente,
Sérgio Carmelo
ROC

Em 18 de setembro de 2015 19:47, Nuno Fortes <nuno.fortes@estgoh.ipc.pt> escreveu:

Exmos. Senhores

Prof. Doutor Eurico Cirne de Lima Basto

Prof.ª Doutora Tânia Alves de Jesus

Prof.ª Doutora Sílvia Margarida Dinis Mendes

Dr. Sérgio Paulo Pereira Carmelo
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Dr. Manuel Madeira Teixeira

Na qualidade de presidente do júri das provas para atribuição do título de especialista, na área de
Contabilidade e Fiscalidade (código CNAEF 344), requeridas pelo Mestre Cláudio Daniel Nunes Correia,
venho por este meio enviar a Vossas Exas. a documentação entregue pelo candidato (requerimento,
curriculum vitae e trabalho de natureza profissional), solicitando a apreciação da mesma e a emissão de
parecer sobre a admissão do candidato às provas até ao dia 23 de setembro de 2015.

Nos termos dos artigos 6.º e 14.º do Regulamento para Atribuição do Título de Especialista no Instituto
Politécnico de Coimbra, a admissão às provas é precedida de uma apreciação preliminar, por parte do júri,
com carácter eliminatório, a qual tem por objetivo verificar:

a) Se o candidato detém formação inicial superior e, no mínimo, 10 anos de experiência profissional no
âmbito da área para que são requeridas as provas;

b) Se o candidato detém currículo profissional de qualidade e relevância comprovada para o exercício da
profissão na área em causa.

c) Se o trabalho apresentado se insere na área para que foram requeridas as provas (área de Contabilidade e
Fiscalidade – código CNAEF 344).

Remeto igualmente, em anexo, a regulamentação do Instituto Politécnico de Coimbra aplicável às provas
para atribuição do título de especialista.

Com os melhores cumprimentos,

Nuno Fortes

Professor Adjunto

Telem. 963479363

Cliqu
e
aqui
com
o
botã
o
direi
to
do
rato
pa…

Este e-mail foi verificado em termos de vírus pelo software antivírus Avast.
www.avast.com
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Nuno Fortes

De: Manuel Teixeira - TOC <manuel.madeira.teixeira@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 23 de Setembro de 2015 15:26
Para: Nuno Fortes
Assunto: Re: Provas para Atribuição do Título de Especialista - área de Contabilidade e Fiscalidade (parte

2)

Boa tarde Sr. Dr. Nuno Fortes,

Na sequência da n/ conversa telefónica e de harmonia com o solicitado, depois de analisar o trabalho apresentado
pelo Sr. Dr. Cláudio Daniel Nunes Cunha, com vista a obtenção do título de especialista, informo V.Ex.º de que nada
tenho a opor quanto á prestação de provas para atribuição do referido título de especialista na área da
contabilidade e fiscalidade no Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira
do Hospital.

Relativamente á minha disponibilidade, e dado que tenho alguns compromissos assumidos para os próximos dias,
também estaria disponível na manhã de 2ª feira, dia 27 de Setembro de 2015.

Fico a aguardar as S/ presadas notícias.

Cumprimentos

Manuel Teixeira - TOC
917 510 670
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Nuno Fortes  

 
De:     Nuno Fortes <nuno.fortes@estgoh.ipc.pt> 
Enviado:    quarta-feira, 23 de Setembro de 2015 11:13 
Para:     'nuno.fortes@estgoh.ipc.pt' 
Assunto:    Provas para Atribuição do Título de Especialista - apreciação preliminar 

 
 
Exmos. Senhores 
Prof. Doutor Eurico Cirne de Lima Basto 
Prof.ª Doutora Tânia Alves de Jesus 
Prof.ª Doutora Sílvia Margarida Dinis Mendes 
Dr. Sérgio Paulo Pereira Carmelo 
Dr. Manuel Madeira Teixeira 
 
Venho por este meio emitir parecer favorável à admissão às provas para atribuição do título de especialista 
do candidato Mestre Cláudio Daniel Nunes Correia. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
Nuno Fortes 
Professor Adjunto 
Telem. 963479363 
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Nuno Fortes

De: claudio.correia@estgoh.ipc.pt
Enviado: quinta-feira, 24 de Setembro de 2015 08:47
Para: Nuno Fortes
Assunto: Re: Agendamento das provas para atribuição do título de especialista

Exmo. Presisente do júri, Dr. Nuno Fortes,

Dá minha parte não há nenhum problema em abdicar desse tempo de intervalo.

Cumprimentos,
Cláudio Correia

, Citando Nuno Fortes <nuno.fortes@estgoh.ipc.pt>:

> Exmo. Senhor
>
> Mestre Cláudio Daniel Nunes Correia
>
>
>
> Devido a constrangimentos de agenda dos membros do júri das provas
> para atribuição do título de especialista requeridas por V. Exa.,
> equaciono agendar as referidas provas para o dia 28 de setembro,
> concentrando-as da parte da manhã. De modo a viabilizar esta solução,
> solicito a V. Exa. que abdique do intervalo de duas horas, entre a
> apreciação e a discussão do currículo profissional e a apresentação,
> apreciação crítica e discussão do trabalho de natureza profissional,
> previsto no n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento para Atribuição do
> Título de Especialista no Instituto Politécnico de Coimbra.
>
>
>
> Com os melhores cumprimentos,
>
>
>
> O presidente do júri
>
> Nuno Fortes
>
>
>
>
>
> ---
> Este e-mail foi verificado em termos de vírus pelo software antivírus Avast.
> https://www.avast.com/antivirus
>
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Nuno Fortes

De: claudio.correia@estgoh.ipc.pt
Enviado: quinta-feira, 24 de Setembro de 2015 14:39
Para: Nuno Fortes
Assunto: Re: Local das provas para atribuição do título de especialista

Exmo. Presidente do júri, Dr. Nuno Fortes,

Da minha parte, existe total concordância com a solicitação proposta.

Cumprimentos,
Cláudio Correia

Citando Nuno Fortes <nuno.fortes@estgoh.ipc.pt>:

> Exmo. Senhor
>
> Mestre Cláudio Daniel Nunes Correia
>
>
>
> Com o objetivo de facilitar a deslocação dos elementos externos do
> júri, solicito a V. Exa. a concordância com a realização das provas
> nos Serviços Comuns do Instituto Politécnico de Coimbra, situados em:
>
> Rua da Misericórdia, Lagar dos Cortiços
>
> São Martinho do Bispo
>
> 3045 - 093 Coimbra
>
>
>
> Com os melhores cumprimentos,
>
>
>
> O presidente do júri
>
> Nuno Fortes
>
>
>
>
>
> ---
> Este e-mail foi verificado em termos de vírus pelo software antivírus Avast.
> https://www.avast.com/antivirus
>
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Nuno Fortes

De: Sérgio Carmelo <sergiocpes@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 24 de Setembro de 2015 15:47
Para: Nuno Fortes
Assunto: Re: Provas para Atribuição do Título de Especialista - ata 1

Boa tarde Prof. Nuno Fortes

Concordo com o conteúdo dos documentos.

Atentamente,

Sérgio Carmelo
ROC

Em 24 de setembro de 2015 15:00, Nuno Fortes <nuno.fortes@estgoh.ipc.pt> escreveu:

Exmos. Senhores

Prof. Doutor Eurico Cirne de Lima Basto

Prof.ª Doutora Tânia Alves de Jesus

Prof.ª Doutora Sílvia Margarida Dinis Mendes

Dr. Sérgio Paulo Pereira Carmelo

Dr. Manuel Madeira Teixeira

Na sequência da emissão dos pareceres de admissão às provas para atribuição do título de especialista do
candidato Mestre Cláudio Daniel Nunes Correia e das diligências para agendamento das mesmas e
distribuição das arguências, venho por este meio enviar a Vossas Exas. a proposta da ata n.º 1 e respetivos
anexos, solicitando que se pronunciem sobre a concordância com o seu conteúdo com a necessária
brevidade.

Grato pela celeridade e espírito de colaboração com que Vossas Exas. têm respondido a todas as diligências
inerentes a estas provas, subscrevo-me

Com os melhores cumprimentos,

Nuno Fortes

Professor Adjunto

Telem. 963479363
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Este e-mail foi verificado em termos de vírus pelo software antivírus Avast.
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Nuno Fortes

De: silvia.mendes@estgoh.ipc.pt
Enviado: quinta-feira, 24 de Setembro de 2015 21:03
Para: Nuno Fortes
Cc: ebasto@iscap.ipp.pt; tajesus@iscal.ipl.pt; sergiocpes@gmail.com;

manuel.madeira.teixeira@gmail.com
Assunto: Re: Provas para Atribuição do Título de Especialista - ata 1

Ex.mo colega Doutor Nuno Fortes,
venho por este meio mostrar a minha concordância no que diz respeito ao conteúdo e aos anexos da acta n'1.

Atentamente,
Sílvia Mendes
Citando Nuno Fortes <nuno.fortes@estgoh.ipc.pt>:

> Exmos. Senhores
>
> Prof. Doutor Eurico Cirne de Lima Basto
>
> Prof.ª Doutora Tânia Alves de Jesus
>
> Prof.ª Doutora Sílvia Margarida Dinis Mendes
>
> Dr. Sérgio Paulo Pereira Carmelo
>
> Dr. Manuel Madeira Teixeira
>
>
>
> Na sequência da emissão dos pareceres de admissão às provas para
> atribuição do título de especialista do candidato Mestre Cláudio
> Daniel Nunes Correia e das diligências para agendamento das mesmas e
> distribuição das arguências, venho por este meio enviar a Vossas Exas.
> a proposta da ata n.º 1 e respetivos anexos, solicitando que se
> pronunciem sobre a concordância com o seu conteúdo com a necessária brevidade.
>
> Grato pela celeridade e espírito de colaboração com que Vossas Exas.
> têm respondido a todas as diligências inerentes a estas provas,
> subscrevo-me
>
>
>
> Com os melhores cumprimentos,
>
> Nuno Fortes
>
> Professor Adjunto
>
> Telem. 963479363
>
>
>
> ---
> Este e-mail foi verificado em termos de vírus pelo software antivírus Avast.
> https://www.avast.com/antivirus
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Nuno Fortes

De: manuel.madeira.teixeira <manuel.madeira.teixeira@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 24 de Setembro de 2015 23:01
Para: Nuno Fortes
Assunto: RE: FW: Provas para Atribuição do Título de Especialista - ata 1

Boa noite Dr. Nuno Fortes

Relativamente ao assunto em apreço e depois de tomar conhecimento da ata e anexos que teve a
amabilidade de me enviar, informo que estou de acordo com todo o seu conteúdo.

Melhores cumprimentos

Manuel Teixeira
917510670

_______________________
Manuel Teixeira - TOC
Telef. 917510670

Fax. 239838349

-------- Mensagem original --------
De : Nuno Fortes
Data:24/09/2015 22:32 (GMT+00:00)
Para: ebasto@iscap.ipp.pt,tajesus@iscal.ipl.pt,sergiocpes@gmail.com,manuel.madeira.teixeira@gmail.com
Assunto: FW: Provas para Atribuição do Título de Especialista - ata 1

Exmos. Senhores

Prof. Doutor Eurico Cirne de Lima Basto

Prof.ª Doutora Tânia Alves de Jesus

Dr. Sérgio Paulo Pereira Carmelo

Dr. Manuel Madeira Teixeira

Partilho com Vossas Exas. o parecer da Prof.ª Doutora Sílvia Margarida Dinis Mendes sobre o conteúdo da
ata 1 e respetivos anexos.

Com os melhores cumprimentos,

Nuno Fortes

Professor Adjunto

Telem. 963479363
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-----Mensagem original-----
De: silvia.mendes@estgoh.ipc.pt [mailto:silvia.mendes@estgoh.ipc.pt]
Enviada: quinta-feira, 24 de Setembro de 2015 21:03
Para: Nuno Fortes
Cc: ebasto@iscap.ipp.pt; tajesus@iscal.ipl.pt; sergiocpes@gmail.com; manuel.madeira.teixeira@gmail.com
Assunto: Re: Provas para Atribuição do Título de Especialista - ata 1

Ex.mo colega Doutor Nuno Fortes,

venho por este meio mostrar a minha concordância no que diz respeito ao conteúdo e aos anexos da acta n'1.

Atentamente,

Sílvia Mendes

Citando Nuno Fortes <nuno.fortes@estgoh.ipc.pt>:

> Exmos. Senhores

>

> Prof. Doutor Eurico Cirne de Lima Basto

>

> Prof.ª Doutora Tânia Alves de Jesus

>

> Prof.ª Doutora Sílvia Margarida Dinis Mendes

>

> Dr. Sérgio Paulo Pereira Carmelo

>

> Dr. Manuel Madeira Teixeira

>

>



3

>

> Na sequência da emissão dos pareceres de admissão às provas para

> atribuição do título de especialista do candidato Mestre Cláudio

> Daniel Nunes Correia e das diligências para agendamento das mesmas e

> distribuição das arguências, venho por este meio enviar a Vossas Exas.

> a proposta da ata n.º 1 e respetivos anexos, solicitando que se

> pronunciem sobre a concordância com o seu conteúdo com a necessária brevidade.

>

> Grato pela celeridade e espírito de colaboração com que Vossas Exas.

> têm respondido a todas as diligências inerentes a estas provas,

> subscrevo-me

>

>

>

> Com os melhores cumprimentos,

>

> Nuno Fortes

>

> Professor Adjunto

>

> Telem. 963479363

>

>

>

> ---

> Este e-mail foi verificado em termos de vírus pelo software antivírus Avast.

> https://www.avast.com/antivirus

>
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Este e-mail foi verificado em termos de vírus pelo software antivírus Avast.
www.avast.com
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Nuno Fortes

De: Eurico Cirne Lima Basto <ebasto@iscap.ipp.pt>
Enviado: sexta-feira, 25 de Setembro de 2015 00:10
Para: Nuno Fortes
Assunto: RE: Provas para Atribuição do Título de Especialista - ata 1

Sr. Presidente do Júri, Prof. Nuno Fortes,
Concordo com o conteúdo da Ata nº 1 infra.
Melhores cumprimentos.
Eurico de Lima Basto
Doutor/ Doutor Europeu
Professor Coordenador
Coordenador da Área Científica de Contabilidade

De: Nuno Fortes [mailto:nuno.fortes@estgoh.ipc.pt]
Enviada: quinta-feira, 24 de Setembro de 2015 15:01
Para: Eurico Cirne Lima Basto; tajesus@iscal.ipl.pt; silvia.mendes@estgoh.ipc.pt; sergiocpes@gmail.com;
manuel.madeira.teixeira@gmail.com
Assunto: Provas para Atribuição do Título de Especialista - ata 1

Exmos. Senhores
Prof. Doutor Eurico Cirne de Lima Basto
Prof.ª Doutora Tânia Alves de Jesus
Prof.ª Doutora Sílvia Margarida Dinis Mendes
Dr. Sérgio Paulo Pereira Carmelo
Dr. Manuel Madeira Teixeira

Na sequência da emissão dos pareceres de admissão às provas para atribuição do título de especialista do candidato
Mestre Cláudio Daniel Nunes Correia e das diligências para agendamento das mesmas e distribuição das arguências,
venho por este meio enviar a Vossas Exas. a proposta da ata n.º 1 e respetivos anexos, solicitando que se
pronunciem sobre a concordância com o seu conteúdo com a necessária brevidade.
Grato pela celeridade e espírito de colaboração com que Vossas Exas. têm respondido a todas as diligências
inerentes a estas provas, subscrevo-me

Com os melhores cumprimentos,
Nuno Fortes
Professor Adjunto
Telem. 963479363

Este e-mail foi verificado em termos de vírus pelo software antivírus Avast.
www.avast.com
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Nuno Fortes

De: Tania Jesus <tajesus@iscal.ipl.pt>
Enviado: sexta-feira, 25 de Setembro de 2015 04:24
Para: Nuno.fortes@estgoh.ipc.pt
Assunto: Provas para AtribuiçãoTítulo

Ex.mo prof. Doutor Nuno Fortes,

Venho por este meio indicar a minha concordância quanto ao conteúdo e aos anexos da acta número 1.

Cordialmente

Tânia Jesus

Citando Nuno Fortes <nuno.fortes@estgoh.ipc.pt>:

> Exmos. Senhores
>
> Prof. Doutor Eurico Cirne de Lima Basto
>
> Prof.ª Doutora Tânia Alves de Jesus
>
> Prof.ª Doutora Sílvia Margarida Dinis Mendes
>
> Dr. Sérgio Paulo Pereira Carmelo
>
> Dr. Manuel Madeira Teixeira
>
>
>
> Na sequência da emissão dos pareceres de admissão às provas para
> atribuição do título de especialista do candidato Mestre Cláudio
> Daniel Nunes Correia e das diligências para agendamento das mesmas e
> distribuição das arguências, venho por este meio enviar a Vossas Exas.
> a proposta da ata n.º 1 e respetivos anexos, solicitando que se
> pronunciem sobre a concordância com o seu conteúdo com a necessária brevidade.
>
> Grato pela celeridade e espírito de colaboração com que Vossas Exas.
> têm respondido a todas as diligências inerentes a estas provas,
> subscrevo-me
>
>
>
> Com os melhores cumprimentos,
>
> Nuno Fortes
>
> Professor Adjunto
>
> Telem. 963479363
>
>
>
> ---
> Este e-mail foi verificado em termos de vírus pelo software antivírus Avast.
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> https://www.avast.com/antivirus
>
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