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UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, E.P.E. 

 

Procedimento concursal comum conducente ao recrutamento de pessoal da carreira 

técnica superior de diagnóstico e terapêutica (TSDT) para a categoria de TSDT 

Especialista Principal de Radiologia, aberto na sequência da autorização proferida no 

Despacho n.º 9656/2020 de 7 de outubro de 2020 

ATA N.º 1 

Aos dois dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e vinte, pelas dez horas, realizou-se, 

via telemática pela aplicação informática Microsoft TEAMS®, nos termos do disposto no n.º 

1 do artigo 5.º na Lei n.º 1-A/2020, de 19 de Março - 8ª versão - a mais recente - Lei n.º 58-

A/2020, de 30/09, a primeira reunião do Júri do procedimento concursal comum 

conducente ao recrutamento de pessoal da carreira técnico superior de diagnóstico e 

terapêutica (TSDT) para a categoria de TSDT Principal de Radiologia para a Unidade Local 

de Saúde da Guarda, E.P.E. ----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Participaram na reunião os elementos efetivos do Júri nomeado por deliberação do 

Conselho de Administração, que é constituído por: ---------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presidente: Dr. Jorge Manuel Libânio Monteiro, Coordenador, Técnico Superior de 

Diagnóstico e Terapêutica da Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E.; 

Vogais Efetivos: 

1.º Vogal Efetivo – Dra. Maria Isabel Mendes Pais Abreu, Coordenadora, Técnica Superior de 

Diagnóstico e Terapêutica do Hospital Distrital da Figueira da Foz, E.P.E.; 

2.º Vogal Efetivo – Dra. Maria Nazaré Lourenço Tavares, Coordenadora, Técnica Superior de 

Diagnóstico e Terapêutica da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E.P.E.;---------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Apreciação e esclarecimento do júri sobre a legislação em vigor e calendarização do 

processo concursal. ------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Definição e fixação dos parâmetros de avaliação, sua ponderação, grelha classificativa e 
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sistema de valoração relativo ao método de seleção, de acordo com a legislação em vigor, 

nomeadamente com o disposto nas Portarias n.º 721/2000 de 5 de setembro e nº 154/2020 

de 23 de junho. ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Nomeação do vogal para funções de secretariado do Júri. ---------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Apresentação de proposta de calendarização para o procedimento concursal. -------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relativamente ao primeiro ponto, o júri considerou que a data de abertura do processo 

concursal não foi a mais favorável à realização dos trabalhos que têm de ser realizados, por 

coincidir com um período de grande atividade assistencial nas Instituições de origem da 

maioria dos seus elementos. -------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi feito um apelo a todos para ultrapassar a situação, de modo a ser cumprida a 

calendarização estipulada no Aviso de Abertura do procedimento concursal, para que daí 

não decorresse qualquer prejuízo para os potenciais candidatos ao concurso. -----------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relativamente ao segundo ponto o júri decidiu, por unanimidade, que será aplicado como 

único método de seleção a Prova pública de discussão de monografia, de acordo com o 

definido no n.º 4 do artigo 6.º da Portaria n.º 154/2020, e de acordo com o artigo 5º, nºs 3, 

4 e 5, da Portaria n.º 721/2000, de 5 de setembro. ----------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A prova pública de discussão de monografia será avaliada segundo os níveis classificativos 

de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem, 

respetivamente, as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores, definidos no ponto 3 do artigo 

10º da Portaria 154/2020. ---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Serão considerados os seguintes fatores de valoração, de acordo com o anexo V da Portaria 

n.º 721/2000, de 5 de setembro, relativos ao único método de seleção, a Prova pública de 

discussão de monografia, com valoração de 100%= 20 valores: -----------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fator A. Apreciação do trabalho escrito, no qual se inclui a apresentação, o conteúdo 

científico, a forma e a clareza;------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Fator B. A defesa oral do conteúdo do trabalho escrito, no qual se incluem a pertinência do 

tema, os fundamentos teóricos, as metodologias utilizadas e os resultados e conclusões; ----

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fator C. Forma de apresentação oral, onde se considera a utilização de suportes de 

comunicação, a sequência e a coerência na apresentação, a criatividade e o controlo de 

tempo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fator D. Capacidade de argumentação, que inclui a pertinência, o rigor e a clareza das 

respostas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A prova pública de discussão de monografia tem por objetivo avaliar a capacidade dos 

candidatos para o exercício de funções de estudo e aplicação de métodos e processos de 

natureza técnica, no âmbito das funções correspondentes ao posto de trabalho a preencher. 

 Os resultados da prova pública de discussão de monografia são obtidos pela média 

aritmética simples das classificações atribuídas por cada membro efetivo do júri. ------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em caso de empate será aplicado o artigo 28º da Portaria 154/2020 de 23 de junho – 

Critérios de ordenação preferencial. ---------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Para o efeito, foi elaborada a seguinte grelha de classificação: ------------------------------------- 

Pontuação Definição 

Elevado 

20 valores 

Apresentação da monografia de forma criativa e de acordo com as 

regras, acompanhada de excelente adequação da linguagem oral ao 

conteúdo da mesma. 

Bom 

16 valores 

Apresentação da monografia de acordo com as regras, 

acompanhada de boa adequação da linguagem oral ao conteúdo da 

mesma. 

Suficiente 

12 valores 

Apresentação da monografia com algumas deficiências, 

acompanhada de razoável adequação da linguagem oral ao 

conteúdo da mesma. 

Reduzido 

8 valores 

Apresentação da monografia com fraca adequação da linguagem 

oral ao conteúdo da mesma. 

Insuficiente 

4 valores 

Apresentação da monografia muito fraca na adequação da 

linguagem oral ao conteúdo da mesma. 
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A prova terá a duração máxima de 60 minutos, distribuídos de acordo com o definido no n.º 

2 do artigo 9.º da Portaria n.º 154/2020, de 23 de junho. -------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A prova pública de discussão de monografia é pública, podendo decorrer presencialmente 

ou com recurso a tecnologias de comunicação eletrónicos, devendo o Serviço de Gestão de 

Recursos Humanos da Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E. publicar, no seu placard, o 

local, data e hora da realização das provas individuais, assim como disponibilizar a mesma 

informação no sítio da Internet da Instituição. ---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relativamente ao terceiro ponto da ordem de trabalhos decidiu-se que o Júri será 

secretariado pela TSDT Maria Nazaré Lourenço Tavares, 2º vogal efetivo. ----------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por fim, e no que diz respeito à calendarização proposta para o procedimento, o Júri 

compromete-se a cumprir com os prazos definidos legal ou regulamentarmente, não se 

julgando necessário estabelecer prazos especiais, face à sua predeterminação legal. ---------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A presente ata é composta por quatro folhas numeradas e assinadas (rubricadas as 

primeiras três e assinada a quarta), por todos os elementos efetivos do Júri. -------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, validada pelo júri na presente reunião, 

a qual será assinada digitalmente pelos presentes. ----------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Presidente do Júri  
 

__________________________________________________________ 
 (Jorge Manuel Libânio Monteiro) 

 
 

A 1.º Vogal Efetiva 
 

_____________________________________________________________ 
(Maria Isabel Mendes Pais Abreu) 

 

O 2.º Vogal Efetivo 
 

________________________________________________________________ 
(Maria Nazaré Lourenço Tavares) 

 


