UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, E.P.E
Procedimento concursal comum conducente ao recrutamento de pessoal da carreira
especial de técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica para a categoria de
TSDT Especialista – área de Radiologia, na sequência da autorização proferida nos
Despacho n.º 9656/2020 de 7 de outubro e aberto pelo Aviso (extrato) n.º 19851-F/2020,
de 07/12/2020, publicado em Diário da República e Oferta BEP n.º OE202012/0174, de
09/12/2020.

ATA N.º 5
Aos 15 (dias) do mês de abril do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), pelas 16 horas, através de
meios de contacto à distância, utilizando Videoconferência, ao abrigo da possibilidade prevista no
art. 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 de Radiologia para a Unidade Local de Saúde da Guarda,
E.P.E.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Participaram na reunião os elementos efetivos do Júri: -----------------------------------------------------Presidente: Dra. Maria Arlete Bordalo Escalda Rodrigues, Coordenadora e Técnica Superior de
Diagnóstico e Terapêutica Especialista de Radiologia do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa
Central, E.P.E.; --------------------------------------------------------------------------------------------------------1.º Vogal Efetivo – Dr. Elói de Castro Augusto Crisóstomo, Coordenador e Técnico Superior de
Diagnóstico e Terapêutica Especialista de Radiologia da Unidade Local de Saúde do Nordeste
E.P.E.; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.º Vogal Efetivo – Dra. Anabela Conceição Almeida Marques Costa, Técnica Superior de
Diagnóstico e Terapêutica Especialista de Radiologia da Administração Regional de Saúde do
Centro, IP; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos:
1. Apreciação das provas públicas de discussão curricular dos candidatos admitidos a
concurso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------2. Elaboração da lista de classificação final, ordenada por ordem decrescente de
classificação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao primeiro ponto, que teve como objetivo a aplicação do previsto no ponto 4, do
artigo 8º da Portaria nº 154/2020, de 23 de junho, na sequência da aplicação do definido nos
pontos 1 e 2 do mesmo artigo.
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As referidas provas foram realizadas no Auditório da Unidade Local de Saúde da Guarda, nos dias
29 (vinte e nove) e 30 (trinta) do corrente mês de março, de acordo com o indicado na Ata nº 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No dia 29 (vinte e nove) de março foram apresentadas e discutidas as provas de discussão
curricular de:
•

Cecília Raquel Dias Esteves Almeida

•

João Carlos Rodrigues Nunes

•

Jorge Manuel Libânio Monteiro

•

Luís Manuel Valgôde Rodrigues Almeida

•

Luís António Gonçalves da Silva

No dia 30 (trinta) foram apresentadas e discutidas as provas de discussão curricular de:
•

Maria Teresa Simão Marques Cabral

•

Mário Alfeu Saraiva Amado Lopes de Carvalho

•

Paula Cristina Silva Oliveira Batista

Não ocorreram ausências de candidatos admitidos às provas públicas de Discussão Curricular. --Os candidatos fizeram a sua apresentação oral recorrendo à partilha da sua exposição com o Júri.
Após a mesma, 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-o numa nota quantitativa, a fim
de viabilizar o apuramento final, através da média aritmética das notas atribuídas a cada fator de
avaliação e das notas finais de cada elemento do júri, conforme constante do seguinte quadro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Candidatos
Critérios

APRECIAÇÃO CURRICULAR
FORMA DE APRESENTAÇÃO
APRESENTAÇÃO ORAL
ARGUMENTAÇÃO
Resultado final

Cecilia
João
Jorge
Luís
M.Teresa Mário
Paula
Luís Silva
Almeida Nunes Monteiro Almeida
Cabral Carvalho Batista
12,00
12,00
16,00
12,00
13,00

12,00
12,00
16,00
12,00
13,00

16,00
16,00
16,00
20,00
17,00

16,00
12,00
16,00
16,00
15,00

12,00
12,00
12,00
12,00
12,00

12,00
16,00
16,00
12,00
14,00

16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

16,00
16,00
20,00
16,00
17,00

A partir dos resultados obtidos, o Júri procedeu à elaboração da presente ata e ao projeto de lista
de ordenação final dos candidatos, por ordem decrescente. -----------------------------Atendendo à existência de igualdade de valoração entre candidatos, o Júri aplicou o previsto nas
alíneas b) e c), do ponto 2, do artigo 28º, da Portaria nº154/2020 de 23 de junho. --------------------
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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 Local de Saúde da Guarda, E.P.E., para efeitos de homologação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Júri não teve possibilidade de efetuar a reunião em data anterior por dificuldades devido aos
agendamentos de outros concursos a que pertencem alguns dos elementos deste Júri. -------------Nada mais havendo a tratar, o júri deu por encerrada a reunião, não sem antes lamentar a não
existência de mais vagas para o lugar de TSDT Especialista de Radiologia, pois verificou o júri na
generalidade dos casos, a excelência dos TSDT que concorreram, elaborando a presente ata, que
depois de lida e aprovada será devidamente assinada por todos os membros efetivos do Júri. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente:

O 1.º Vogal efetivo:

O 2.º Vogal efetivo:
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ANEXO 1 – ATA Nº 5
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, E.P.E
Procedimento concursal comum conducente ao recrutamento de pessoal da carreira
especial de técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica para a categoria de
TSDT Especialista – área de Radiologia, na sequência da autorização proferida nos
Despacho n.º 9656/2020 de 7 de outubro e aberto pelo Aviso (extrato) n.º 19851-F/2020,
de 07/12/2020, publicado em Diário da República e Oferta BEP n.º OE202012/0174, de
09/12/2020

Classificação
1º

Candidato
Jorge Manuel Libânio Monteiro(1)

Pontuação

2º

Paula Cristina Silva Oliveira Batista

3º

Mário Alfeu Saraiva Amado Lopes de Carvalho

16,00

4º

Luís Manuel Valgôde Rodrigues Almeida

15,00

5º

Maria Teresa Simão Marques Cabral

14,00

6º

Cecília Raquel Dias Esteves Almeida

13,00

7º

João Carlos Rodrigues Nunes

8º

Luís António Gonçalves da Silva

17,00
(1)

17,00

(2)

(2)

13,00
12,00

1) Artigo 28º, ponto 2, alínea c) da Portaria nº 154/2020 de 23 de junho
2) Artigo 28º, ponto 2, alínea b) da Portaria nº 154/2020 de 23 de junho
O Júri do Procedimento Concursal
O Presidente

O 1º Vogal efetivo

O 2º Vogal efetivo

15 abril 2021
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