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UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, E.P.E. 

 

Procedimento concursal comum para acesso à categoria de Técnico Superior de 

Diagnóstico e Terapêutica de Radiologia, publicado no Aviso (extrato) n.º 19925-

G/2020 – Diário da República, IIª Série, n.º 238, de 9 de dezembro de 2020 

 

ATA N.º 2 
 

No dia 4 (quatro) do mês de janeiro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) reuniu, através 

de meios telemáticos, por teleconferência, utilizando a ferramenta Zoom, ao abrigo da 

possibilidade prevista no art. 5.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, o Júri do 

procedimento concursal comum indicado no título do presente documento. -------------------             

                                                    

Participaram na reunião os seguintes elementos do Júri: -------------------------------------------- 

Presidente: Filomena Maria da Silva Mesquita Oliveira, TSDT Especialista, do Centro 

Hospitalar Universitário do Porto; ------------------------------------------------------------------------ 

1º Vogal efetivo: João Augusto Moniz Garrido Silva, TSDT Especialista, do Centro Hospitalar 

Universitário S. João, que substituirá o presidente do júri nas suas ausências e 

impedimentos; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

2º Vogal efetivo: António Manuel Ferreira Moura, TSDT Especialista do Centro Hospitalar 

de Póvoa de Varzim e Vila do Conde; --------------------------------------------------------------------- 

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------- 

1. Apreciação da admissibilidade das candidaturas apresentadas, através da 

verificação dos elementos apresentados pelos candidatos, designadamente reunião 

dos respetivos requisitos exigidos e a apresentação dos documentos essenciais a 

essa admissão, de modo a decidir sobre a sua admissão ou exclusão. ------------------- 

2. Calendarização das provas públicas de discussão curricular. ----------------------------- 

 
Relativamente ao primeiro ponto, o júri verificou a entrega de 8 (oito) candidaturas: ------- 

1. António João Teixeira Pires 

2. Cândida Maria Araújo Ribeiro 

3. Diana Marques da Costa Alves 

4. Ercília Inácio Rodrigues dos Santos 

5. José Mário dos Santos Malta 

6. Júlio Manuel Peixoto Pinto 
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7. Maria Helena Melo e Alvim Oliveira Miranda 

8. Paula Cristina Costa Oliveira 

 

Verificados os elementos apresentados pelos candidatos, designadamente a posse dos 

requisitos exigidos e a apresentação dos documentos essenciais à sua admissão ou 

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

concursal: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. António João Teixeira Pires 

2. Cândida Maria Araújo Ribeiro 

3. Ercília Inácio Rodrigues dos Santos 

4. José Mário dos Santos Malta 

5. Júlio Manuel Peixoto Pinto 

6. Maria Helena Melo e Alvim Oliveira Miranda 

7. Paula Cristina Costa Oliveira 

 
Mais deliberou, em seguida, excluir o seguinte candidato, por este não se encontrar 

vinculado através de uma relação jurídica de emprego sem termo com Instituição do Serviço 

Nacional de Saúde, conforme estabelecido no ponto 3 do aviso de abertura do procedimento 

concursal: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Diana Marques da Costa Alves 

 
Relativamente ao segundo ponto, o Júri deliberou por unanimidade que a prova de 

discussão curricular se fará presencialmente, admitindo-se, por recusa expressa de 

candidato, por motivos fundamentados, a realização de provas através de meios telemáticos 

(preferencialmente através da plataforma Zoom), ao abrigo do disposto não só no art. 5.º da 

Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, como também no art. 24.º-A do Código do Procedimento 

Administrativo, recentemente aditado através da Lei n.º 72/2020, de 16 de novembro. ----- 

 
O Serviço de Gestão de Recursos Humanos da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E. 

deverá divulgar publicamente a data/hora e meios através dos quais se realizarão estas 

provas, devendo os interessados na sua assistência comunicar, por escrito, essa intenção a 

esse Serviço, para que o Júri possa avaliar da sua possibilidade em função da dimensão da 

sala onde se irão realizar as provas e da garantia de segurança e distanciamento exigido face 

ao atual contexto pandémico. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

O júri decidiu agendar para o próximo dia 19 de janeiro de 2021, a realização das provas, 

solicitando ao Serviço de Gestão de Recursos Humanos da Unidade Local de Saúde de 
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Matosinhos, E.P.E. que informe os candidatos admitidos, a partir das 09:30h, realizando-se 

as provas por ordem alfabética, com espaçamentos de 1 (uma) hora entre cada candidato. 
 

Lida esta ata e achada conforme vai a mesma ser assinada por todos os membros do Júri 

presentes.                                                                                              

 

 

 

O Presidente: 

 

O 1.º vogal efetivo: 

 

O 2.º vogal efetivo: 

 

          

     Filomena Oliveira   João Garrido   António Moura 

 

 


