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de 2020

ATA N.º 3
No dia 10 (dez) do mês de fevereiro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) reuniu, pelas
14.30 (quatorze horas e trinta minutos) através de meios telemáticos, por teleconferência,
utilizando a ferramenta TEAMS, ao abrigo da possibilidade prevista no art. 5.º da Lei n.º 1A/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: Manuela da Conceição Ferreira Martinho
1º Vogal efetivo: Maria Fátima Esteves Domingues
2º Vogal efetivo: Maria Manuela Silva Sousa

A reunião teve como ordem de trabalhos a calendarização das provas publicas da Discussão
curricular.
Após terminado o prazo de audiência previa, o júri decidiu que atendendo à situação pandémica,
e às restrições legais de movimentação e contatos presenciais, o júri deliberou por unanimidade
que a prova de Discussão curricular, se fará através da plataforma TEAMS, ao abrigo da
possibilidade prevista no art. 5.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março; como também do artº
24º-A do Código do Procedimento Administrativo, recentemente aditado através da Lei nº
72/2020, de 16 de novembro, admitindo-se a realização de provas presenciais apenas por
recusa expressa de candidato, por motivos fundamentados, designadamente assentes na
inexistência de condições técnicas para o efeito.
O Serviço de Recursos Humanos da Unidade Local de Saúde de Matosinhos deverá divulgar
a data /hora e meios através dos quais se realizarão estas provas, deverão os interessados

na sua assistência, comunicar por escrito essa intenção a esse serviço, para que o júri os
possa incluir na reunião telemática a realizar.
Os candidatos deverão estar disponíveis, para contacto telefónico para efeitos de
operacionalização da teleconferência, trinta (30) minutos antes, no dia da marcação das
suas discussões. As provas realizam-se por ordem alfabética, com espaçamentos de
cinquenta (50) minutos entre cada candidato.
O júri decidiu assim agendar para os dias 22 , 24 e 26 de fevereiro de 2021, a realização das
provas de acordo com a seguinte tabela:
22/02/2021
14.00-Ana Luís Barbosa de Sá Pereira da Silva
14.50-Ana Maria da Silva Abrunhosa de Carvalho
15.40-Ana Maria Moreira Nunes Costa
16.30-Ana Paula Amorim de Sousa
24/02/2021
9.00-Daniel Alberto da Fonseca Gouveia
9.50-Margarida Maria de Sousa Pereira Neves Torres
10.40-Maria Celina Reis de Castro
11.30-Maria Julieta Teixeira de Sousa Fonseca
12.10-Marina Borrego Martins
14.00-Marta Sofia Candeias Fernandes Soares da Fonseca
14.50-Marta Susana Pinto Ribeiro
26/2/2021
9.00-Paulo António Cabral e Laranjeira dos Santos
9.50-Pedro Venâncio Morais Maciel Barbosa
10.40-Rute Liliana Ferreira Alves
11.30-Sónia Maria Martins Rodrigues
12.10-Teresa Maria Ruano Neto

Lida esta ata e achada conforme e nada mais havendo a tratar, vai a mesma ser assinada por
todos os membros do Júri.

O Presidente:

O 1.º vogal efetivo:

O 2.º vogal efetivo:

