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Procedimento concursal comum para acesso à categoria de Técnico Superior de
Diagnóstico e Terapêutica Especialista de Neurofisiologia 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
Nos dias 27 (vinte e sete) e 28 (vinte e oito) 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..º. 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: Isaías de Castro Paiva
1º Vogal efetivo: Isilda Maria Silva Novais
2º Vogal efetivo: Carlos Alberto Forte Casalta

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos:
Dar cumprimento ao previsto na Portaria nº 154/2020, de 23 de junho, mais precisamente na
alínea b), do ponto 1 e 3 do artigo 6º, e no artigo 8º. Assim como previsto na Ata nº 1 do
presente concurso.
A prova foi pública, e para a discussão curricular 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, abordando aspetos
relacionados com a gestão e organização dos serviços. Aos candidatos que não pertenciam a
unidade hospitalar onde estava a desencadear o processo, foi-lhes perguntado se conheciam a
realidade da unidade hospitalar para onde estavam a concorrer e porque motivo o faziam.
Expetativas para o futuro e que mais-valias iram trazer para o serviço.
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Após discussão curricular de cada candidato, o Júri avaliou individualmente cada um,
atribuindo a cada fator de avaliação um nível qualificativo, transformando-a numa nota
quantitativa, a fim de viabilizar o apuramento final, através da média aritmética das notas
atribuídas a cada fator de avaliação. Após término das entrevistas, 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.

Candidato

Ana
Luísa

Andreia
Santos

Ângela
Santos

Daniel
Silva

Heloísa
Silva

Jaime
Godinho

Marlene
Campos

APRECIAÇÃO
CURRICULAR

16

16

20

20

16

16

16

FORMA DE
APRESENTAÇÃO

12

16

16

16

16

16

16

APRESENTAÇÃO
ORAL

16

20

16

16

16

16

16

ARGUMENTAÇÃO

16

16

16

20

16

16

16

Resultado final

15

17

17

18

16

16

16

Fatores de
avaliação

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 (17 valores), o Júri
aplicou o previsto na alínea b), do ponto 2, do artigo 28º, do Decreto-lei nº154 de 23 de
junho. Nos outros três candidatos que tiveram a mesma avaliação (16 valores), o júri aplicou
o previsto na alínea c) do ponto 2, do artigo 28ª do Decreto-lei nº 154 de 23 de junho de
2020.
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Não havendo qualquer contestação de ordenação final dos candidatos em sede de audiência
prévia dos interessados torna-se esta lista definitiva e deverá ser encaminhada para o
Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E. par efeitos de
homologação.
Lida esta ata, da qual faz parte integrante a lista de ordenação final de candidatos, e achada
conforme, a mesma vai ser assinada por todos os membros do Júri presentes.

O Presidente:

O 1.º Vogal efetivo:

O 2.ºVogal efetivo
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LISTA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL ORDENADA

1º- Daniel Filipe Borges da Silva

18 Valores

2º-Angela Isabel Cunha Carvalho Santos

17 Valores

3.º- Andreia Cristina Moreira dos Santos

17 Valores

4.º- Jaime Manuel Matos Godinho

16 Valores

5.º- Marlene da Silva Campos

16 Valores

6.º-Heloisa Mendes Pereira da Silva

16 Valores

7.º-Ana Luísa Correia Dourado Coelho Gonçalves Martins

15 Valores

O Presidente:

O 1.º Vogal efetivo:

O 2.ºVogal efetivo

Data: 08/02/2021
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