UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, E.P.E.
Procedimento concursal comum para acesso à categoria de Técnico Superior de
Diagnóstico e Terapêutica Especialista de Neurofisiologia da Unidade Local de Saúde da
Guarda

ATA N.º 3
No dia 8 (oito)do mês de fevereiro 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: António Paulo Muge Costa
2º Vogal efetivo: Isilda Maria Silva Novais

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos:
1-De acordo com a anterior aprovação, por parte do júri (ata nº2) da calendarização do
procedimento concursal, a presente reunião teve com objetivo proceder à avaliação e
discussão curricular de forma a executar os métodos de seleção do procedimento, nos termos
do estipulado legalmente, tendo com base a grelha de avaliação aprovada previamente.
2-Não se verificou qualquer desistência, tendo comparecido para a entrevista todos os
candidatos admitidos na hora ‘previamente acordada.
Após a 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.
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O júri efetuou a média aritmética das notas atribuídas por cada um dos elementos, conforme
consta do seguinte quadro, tendo resultado na classificação quantitativa final de cada
candidato.
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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 encontram plasmadas nas respetivas grelhas de avaliação individual dos candidatos, e
que se encontram em anexo á presente ata, O júri procedeu á elaboração da lista unitária de
ordenação final dos candidatos que apresentaram candidatura ao presente procedimento,
que se apresenta em seguida:

1º-Claudia Andreia Almeida Santos
2º-Catarina Martins Rito

Não sendo apresentada qualquer contestação ao projeto de lista de ordenação final dos
candidatos em sede de audiência prévia dos interessados a mesma torna-se definitiva e
deverá ser encaminhada para o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde da
Guarda E.P.E para ser homologada.
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 1ºvogal

O 2ºvogal
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Procedimento concursal comum para acesso à categoria de Técnico Superior
de Diagnostico e Terapêutica Especialista da Unidade Local de Saúde da
Guarda E.P.E.

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL ORDENADA

1º- Cláudia Andreia Almeida Santos

2º- Catarina Martins Rito

O Presidente

O 1º Vogal

O 2º Vogal
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