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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 3 

 

Aos doze dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e vinte e um, pelas nove 

horas, por teleconferência, utilizando a ferramenta Microsoft Teams, ao abrigo da 

possibilidade prevista no art.º 5.º, da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, reuniu-se o 

Júri do procedimento concursal comum conducente ao recrutamento de pessoal da 

carreira técnica superior de diagnóstico e terapêutica para a categoria de TSDT 

Especialista Principal de Radiologia para a Unidade Local de Saúde de da Guarda, 

E.P.E.------------------------------------------------------------------

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

Participaram na reunião os elementos efetivos do Júri: 

Presidente: - 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 – 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 – Maria Nazaré Lourenço Tavares, Coordenadora, Técnica Superior 

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

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

1. Avaliação da Prova Pública de Discussão de Monografia --------------------- 

2. Elaboração do projeto de lista de ordenação final -------------------------- 

 

De acordo com a aprovação por parte do Júri (ata nº 2), da calendarização do 

procedimento concursal, a presente reunião teve como objetivo proceder à Prova 

Pública de Discussão de Monografia, de forma a executar o método de seleção do 

procedimento, nos termos do estipulado legalmente, tendo como base a grelha de 

avaliação aprovada previamente.-------------------------------------------

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

O Júri esteve presente às 9h 15m para fazer os testes e aferir se estavam reunidas 

as condições necessárias para que as Provas de Discussão de Monografia pudessem 

decorrer com a normalidade desejada.---------------------------------------

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

O Presidente do Júri recebeu SMS do candidato João Joaquim Reis Antunes Costa, 

que devia fazer a sua Discussão de Monografia às 10 horas, informando que não iria 

estar presente na sua Discussão de Monografia. ------------------------------

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

Foram inquiridos a outra candidata, os elementos presentes, e os inscritos para 

assistirem às provas, de modo a poder ser antecipada a prova, mas um dos 

elementos inscritos, não atendeu o telemóvel. --------------------------------

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

Respeitando o horário previamente estipulado a candidata - Olga Maria Ferreira 

Bastos, fez defesa da sua Monografia às 11,30h. ------------------------------

Foi explicado à candidata a adaptação à tabela da discussão de monografia onde a 

classificação atribuída a cada fator seria avaliada segundo níveis classificativos de 

Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, correspondendo, respetivamente, 

as classificações de 20, 16, 12, 8 e 4 valores. --------------------------------

----------------------------------------------------------------------- 
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Terminada a aplicação dos métodos de seleção e face às classificações finais 

atribuídas pelos elementos do Júri, obtidas no decurso dos métodos de seleção 

supra identificados e que se encontram plasmadas nas respetivas grelhas de 

avaliação individual da candidata, que se encontram em anexo à presente ata, o Júri 

procedeu à elaboração do projeto de lista unitária de classificação final dos 

candidatos. 

 

1 - Olga Maria Ferreira Bastos………… 13,66 Valores (SUFICIENTE) 

*     O candidato João Joaquim Reis Antunes Costa faltou à Prova Pública 

de discussão de Monografia  

 

O júri deliberou que se não for apresentada qualquer contestação ao projeto de lista 

de ordenação final dos candidatos em sede de audiência prévia dos interessados, de 

acordo com a legislação em vigor, que a mesma será definitiva e deverá ser 

encaminhada para o Conselho de Administração da Unidade de Saúde da Guarda, 

E.P.E. para efeitos de homologação. ----------------------------------------

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

Nada mais havendo a tratar, o júri deu por encerrada a reunião, elaborando a 

presente ata, que depois de lida e aprovada será devidamente assinada pelos 

elementos efectivos do júri. ----------------------------------------------- 

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

Presidente do Júri 

 

Jorge Manuel Libânio Monteiro 

  

1.ª Vogal Efetiva 

 

Maria Isabel Mendes Pais Abreu 

 

2.ª Vogal Efetiva 

 

         Maria Nazaré Lourenço Tavares 
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Projeto de Lista Unitária de Ordenação Final dos Candidatos 

 

Torna-se pública a lista de ordenação final relativa ao 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.   

 

Nome Nota Final 

Olga Maria Ferreira Bastos 

* 

13,66 Valores (SUFICIENTE) 

 

 

* O candidato João Joaquim Reis Antunes Costa faltou à Prova Pública de discussão 

de Monografia 

  

Presidente do Júri 

 

Jorge Manuel Libânio Monteiro 

  

1.ª Vogal Efetiva 

 

 

Maria Isabel Mendes Pais Abreu 

 

2.ª Vogal Efetiva 

 

         Maria Nazaré Lourenço Tavares 
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Tabela de Avaliação para Discussão de Monografia 

Candidata - Olga Maria Ferreira Bastos 

Fatores 
Júri 

Presidente  1ª Vogal efetiva 
2ª Vogal 
efetiva 

Média 
aritmética 

A 
Apreciação do 

trabalho escrito 
4 (16) 4 (16) 4 (16) 48:3=16 

B 
Apresentação oral 

do conteúdo 
4 (16) 4 (16) 3 (12) 44:3=14,66 

C 
Forma de 

apresentação oral 
3 (12) 3 (12) 3 (12) 36:3=12 

D 
Capacidade de 
argumentação 

3 (12) 3 (12) 3 (12) 36:3=12 

Nota Final 
(quantitativa) 

   NF= (A+B+C+D):4 
   NF= (16+14,66+12+12):4 

NF = 13,66 

 

Nível Classificativo SUFICIENTE 
 

 

12 de fevereiro de 2021 

Presidente do Júri 

 

Jorge Manuel Libânio Monteiro 

  

1.ª Vogal Efetiva 

 

Maria Isabel Mendes Pais Abreu 

 

2.ª Vogal Efetiva 

 

Maria Nazaré Lourenço Tavares 


