Unidade Local de Sa6de da Guarda

%)4

Procedimento concurcal Gomum
conducente para um posto de trabalho
no Smbito da
carreira especial de t6cnico superior
das 6reas de diagn6stico e terap6utica
pam a
eategoria de Especialista em Higiene
Oral, aberto na sequBncia da autorizagio
proferida no Despacho n.o 9656
de 07 de outubro

Ata no3
quinze
Aos
dias do mts de margo de, 661s mil e
vinte

e um, pelas 10 horas, reuniu, via

telematica pela aplicagio informdtica l\dicrosoft
TEAMS@, nos termos do disposto no
n.o 1
do artigo 5'o na Lei n'o 1'N2a2a,de 1€l
de margo - 8a versdo - a mais recente - Lei
n.o 5g-

N2a20' de 30/09'

o Jriri do procerJimento concursal comum

referido em epigrafe,

autorizado por deliberagSo do conselho de
Administragio da unidade Local de saode da
Guarda
Estiveram presentes na reuniSo os membros
efetivos do juri, nomeado por deliberagio do
conselho de administragio, que 6 constituido por:
Presidente: Maria da Graga Gongalves David
coelho Azevedo Moura, T6cnico superior de
Diagn6stico e Terap€utica Especialista, da unidade
Lccal de sa[de de castelo Branco,
E.P.E.;
1o

vogal efetivo: Maria de F6tima da AsisungSo Duarte,
Tecnico superior de Diagnostico e

Terapeutica Especialista, da Faculdade rje Medicina
Dentiiria da universidade de Lisboa;
20 Vogal efetivo:

Ana lsabel correia dos santos, Tecnica coordenadora de
Higiene oral do

ACES Arco Ribeirinho;

A presente reuni6o teve a seguinte ordern de trabarhos:

1- Corregio da lista de candidatos admitidos
Ponto 1- Por se ter verificado que a Lista candidatos exctuidos /admitidos
saiu de forma

incorreta, foi efetuada

a sua alteraqio. Pedimos que do mesmo sejam avisados

candidatos e lamentamos o sucedido.

os

Candidatos admitides

Ana Maria $oares Lopes

lsabel Maria pereira Gamboa
Candidatos exctuidos
Liliana Margarida Davele Saraiva*

"nio tem qualquer tipo de conrtrato de trabarho em fung5o
pubtica, contrato
individual de trabalho e nio possui 6
anos de experiencia efetiva na categoria
irnediatamente inferior.

Eistando integralmente cumprida a onlem
de trabalhos,

e nada mais havendo a deliberar,

deu o Juri por concluida a presente sess6o,
lavrando-se a presente ata que depois de
lida
foi assinada por todos os presentes.

Presidente' [\
10

vogal

OnfC

efetivo: tl'

6ndcy

b-

r '' "'
, f u-' f
"/,a/z \tu^-l1*^-,

^44'
2a vosar

","r,ro,

r\.c$a1ta{ byu* MM,
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Procedimento concursar comum
conducente para um posto de trabarho
no Smbito da carreira especiar de tdcnico
superior das dreas de
diagn6stico e terap€utica para a categoria
de Especiatista em Higiene
oral, aberto na sequ€ncia da autorizagEo proferida
no Despacho n.e
9656 de 07 de Outubro
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Ana Maria Soares Lopes
lsabel Maria pereira Gamboa
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Liliana Margarida Davele Saraiva*

*n6o tem qualquer tipo
de contrltc rJ* trabalho em fungio publica,
contrato individual de trabalho e nI* possui 6
anos de
experiencia

efectiva na categoria imediatamernte inferior.
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