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No dia 5 (cinoo) do mês de janeiro do ano de 2021(dois mil e vinte e um) leuniu, através

de meiqs telemâticos, por teleconfer€nci4 utilizando a fcrramentazoom' ao abrigo da

possibilidade prevista Ào art. 5." da Lei n.o L-N2020, de l9 de março, o Júrí do

prOcedimento concufsal colillm indicado no titulo dopresente documento'

Particþaram na reunião os seguintes elementos do Júri:

presidente: Maria Teresa Gonçalves Mendonçq TSDT Especialista/Coordenadora do

Hospital Ðr. Nélio MendonçaE.P.E., Funchal;

1" Vogal efetivo: Fátima Olívia Peixoto Gardoso Oliveira Gomes Leite, TSDT

Especialista do llospital de Braga, E,P'E.;

Zo Vogal efetivo: Maria Isabel Garcia Vitorino Mendeg TSDT Especialista daUnidade

Local de Saride do Centrs Hospitalar do Alto Miriho, E.P.E.'

A rerlnião teve a seguinte ordem ds trabalhos:

! Apreciação da admíssibilidade das candidaturas apresentadaso através da verificação

dos elementos apresentados pelos candidatos, designadamente reuniãs dos respetivos

rsqgisitos exigidos e aapresentafio dosdoewtentos essenpiais a essa admissäo, demodo

decidirsobre a sua admissão ou exclusão.

2 Calendarização dasprovas públicas de discussão ounicular

Rel¿rfivarnente ao primeiro ponto, o jfui verifîcou a entrega de 3 (tr€s) candídaRüas:

L Filomena Mada Feneira Barbosa-!

2. Joana Rita Bastos Pires Matias Oliveira;

3- Ma¡ia Helen¿ Almeida Amaro dasNeves

Verif,icados os elementos apresentados pelos candidatos, desþadamente a posSe dos

requi5itos exigidos è a apresentação dss documentos essenciais à zua admissão ou

avaliação, o Júri deliberou admitir os seguintes candidatos ao Bresente procedimento

concursal:



I. Filomena Maria Feneira Barbosa;

2. Joan¿ Rita Bastos Pifes Matias Oliveira;

3. Maria Helena Almeida Amaro dasNeves.

Mais deliberor¡ não havef oandidatos excluídos'

Relativamente ao segundo ponto e ¿tendendo à situação de emergênaia sanitária e ås

reshições legais de movirrsntação e de contaotos presenciais, o Ilri deliberou por

qnanimidade que a prova de discussão eurrifltaf Se fará através de meios telemáticos

$referencialmente através daplataforma Zoorn), ao abrigo do disposto não só no art. 5'u

da Lei n-e l-A./2020, de 19 de março, como também no art, 24j-A do Código do

Þrocedimento Á.dsrinistrativo, recentemente aditado através da Lei n." 72/282A' de 16 de

novembro, admitindo-sea realização deprovas presenciais apenas pol Iecusâ expressa de

candidato, pôr motivos fundamentados, desiguadamente assentes na inexistência de

condições técnicas Para o efeito.

O Serviço de Gestão de Recursos Humanos d.a Unidade Local de Saúde de Matosiuhos,

E,p.E. devera divutgar publicamente a data/hora e meios at¡avfu dos guais se realizarão

ëStas pfovas, deveirdo os interessados na zua asSiStência comunicar, por escrit6, eSSa

intenção a esse serviço, para que o iúri os possa incluir na rer¡niäo telernática arcalizar'

ojriri decidir.lagerdarpara oproximo dia l4dejaneiro de ?;02l,arealização dasprovas'

solicitando ao serviço de GesJão de Recursos Humanos da unidadelocal de saude de

Matosh¡os, E.p.E, que informe os candidatos adrnitidos que deverão estar disponíveis

para contacto telefónico pa¡a efeitos de operacion alização da leleconfsrência; a partír dæ

09:00h, realizando-se â5 pfovas por ordemalfabétiea" cem espaçÍrmentos de I (uma) hora

entre cadacandidats.

Lida esta ata e achada confomie vai a mesma s€r assinada por todos os rnembros do Júri

prçsentes.

O l.o vogal

fresidente:{áû,tz ¿ flo^ ya.
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O 2.o vogal efetivo:


