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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 Especialista 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 3 

 

Aos 19 (dezanove) dias do mês de janeiro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) reuniu o 

Júri do procedimento concursal comum indicado no título do presente documento, 

constituído por: -----------------------------------------------------------------------------------------------                                            

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 como objetivo dar cumprimento ao previsto na Portaria nº 154/2000, de 23 

de junho, mais precisamente na alínea b), do ponto 1 e ponto 3 do artigo 6º, e no artigo 8º, 

assim como o previsto na Ata nº1 do presente concurso. ------------------------------------------- 

A discussão curricular foi efetuada presencialmente, com exceção da candidata Maria 

Helena Melo e Alvim Oliveira Miranda que solicitou autorização para realização da mesma 

através de meios de contacto à distância, tendo o Júri recorrido à plataforma “zoom” para o 

efeito. Devido a problemas informáticos não foi possível concretizar a discussão curricular, 

tendo a mesma sido reagendada e realizada no dia 21.01.2021 pelas 09h30, através da 

referida plataforma. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Os candidatos fizeram a sua apresentação oral recorrendo a “data show” como suporte 

audiovisual. Após a exposição, o Júri colocou aos candidatos, individualmente, questões 

relacionadas com o seu percurso profissional, com as competências definidas para a 

categoria de TSDT Especialista, focando aspetos relacionados com a gestão e organização 

dos serviços, com a especialização e ensino, gestão de recursos humanos, expectativas e 

objetivos futuros, não descurando a componente técnico-científica. ------------------------------ 

Após a discussão curricular de cada candidato, o Júri avaliou individualmente cada um, 

atribuindo a cada fator de avaliação um nível classificativo, transformando-a numa nota 
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quantitativa, a fim de viabilizar o apuramento final, através da média aritmética das notas 

atribuídas a cada fator de avaliação. No dia 2l, após a discussão curricular com a última 

candidata, o Júri efetuou a média aritmética das notas atribuídas por cada um dos 

elementos, conforme constante do seguinte quadro, tendo resultado na classificação 

quantitativa final de cada candidato. ------------------------------------------------------------------- 

 

 

A partir dos resultados obtidos, o Júri procedeu à elaboração da presente ata e da lista de 

ordenação final dos candidatos, por ordem decrescente. Atendendo à existência de 

igualdade de valoração entre dois candidatos, o Júri aplicou o previsto na alínea b), do ponto 

2, do artigo 28º , do Decreto Lei nº154 de 23 de junho. ---------------------------------------------- 

Lida esta ata, da qual faz parte integrante a lista de ordenação final dos candidatos, 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

  
 

António 
João Pires 

Cândida 
Ribeiro 

 Ercília 
Santos 

José Malta 
 Júlio 
Pinto 

Ma. Helena 
Miranda 

Paula 
Oliveira 

APRECIAÇÃO 

CURRICULAR       

20 16 8 12 12 16 16 

FORMA DE 

APRESENTAÇÃO 

16 12 8 12 12 16 16 

APRESENTAÇÃO 

ORAL 

20 16 12 8 12 16 16 

 ARGUMENTAÇÃO                                     

20 12 12 12 8 16 20 

Resultado final 

19 14 10 11 11 16 17 

Candidato

Fatores 
de 

Avaliação 


