CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E.
Procedimento concursal comum conducente ao recrutamento de pessoal da carreira
técnica superior de diagnóstico e terapêutica, para a categoria de técnica superior
de diagnóstico e terapêutica Especialista de Neurofisiologia do Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra, E.P.E.

ATA N.º 3

No dia 3 do mês de agosto do ano de 2021 (dois mil e vinte) pelas 9 horas em regime
de teleconferência realizou-se a terceira reunião do Júri do procedimento concursal
comum supra identificado, nomeado por deliberação do Conselho de Administração
do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E.

Participaram na reunião os seguintes elementos:

Presidente: António Paulo Muge Costa/ TSDT/ Técnico Especialista / Centro Hospitalar
do Baixo Vouga E.P.E
1º Vogal efetivo: Isaías de Castro Paiva / TSDT/ Técnico Coordenador/ Centro
Hospitalar e Universitário do Porto E.P.E; (substituirá o presidente do júri nas suas
ausências e impedimentos);
2º Vogal efetivo: Isilda Maria Silva Novais/ TSDT/ Técnico Especialista / Centro
Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos:
1-Dar cumprimento ao previsto na Portaria nº 154/2020, de 23 de junho, mais
precisamente na alínea b), do ponto 1 e 3 do artigo 6º, e no artigo 8º, tal como
previsto na ata nº 1 do presente concurso.
De acordo com a anterior aprovação, por parte do júri (ata nº2), da calendarização
do procedimento concursal, a presente reunião teve como objetivo proceder à
discussão curricular e avaliação de forma a executar os métodos de seleção do
procedimento, nos termos estipulados legalmente, tendo como base a grelha de
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avaliação aprovada previamente. 2-Não se verificou qualquer desistência, tendo
comparecido à hora estipulada todos os candidatos admitidos.
Após breve reunião do júri, para preparação das condições e trâmites dos
trabalhos, procedeu-se às entrevistas para a prestação de discussão curricular,
na ordem definida na ata nº 2 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 dos candidatos, que se encontram em anexo à presente ata, o júri
procedeu à elaboração do projeto de lista unitária de ordenação final.

Candidato

Ana

Clara

Gabi

Jaime

Mafalda

Maria

Pereira

Santos

Rodrigues

Godinho

Ferreira

Travassos

Fatores de
Avaliação
APRECIAÇÃO
CURRICULAR

20

FORMA DE

16

20

17,33

16

20

20

20

16

16

16

16

16

20

16

16

16

20

ARGUMENTAÇÃO

16

20

16

16

16

20

RESULTADO

17

20

16

17

16,33

19

APRESENTAÇÃO
APRESENTAÇÃO
ORAL

FINAL

Não havendo qualquer contestação de ordenação final dos candidatos em sede de
audiência prévia dos interessados torna-se esta lista definitiva e deverá ser
encaminhada para o Conselho de Administração do Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra E.P.P para efeitos de homologação.
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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.

Presidente

1ºVogal

2ºVogal
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A partir dos resultados obtidos, o Júri procedeu à elaboração da presente ata e da lista de
ordenação final dos candidatos, por ordem decrescente.
Atendendo à existência de igualdade de valoração entre dos candidatos (17 valores), o júri
aplicou, o previsto na alínea c ) do ponto 2, do artigo 28º, do decreto lei nº 154/2020 de
2020-06-2020 -DRE

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL ORDENADA

1 – Clara de Assunção Rodrigues dos Santos

20 Valores

2 – Maria da Conceição Mendes de Almeida Travassos

19 Valores

3 – Ana Paula Gonçalves Pereira

17 Valores

4 – Jaime Manuel Matos Godinho

17 Valores

5 – Mafalda Sofia de Lemos Ferreira

16,33 Valores

6 – Gabi Alexandra de Deus Rodrigues

16 Valores

Presidente

2ºVogal

1ºVogal
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