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Procedimento concursal comum conducente, à ocupação de 1 posto de trabalho na categoria de 

técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica especialista (TSDT) - área de Medicina 

Nuclear, da carreira de técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica e da carreira especial 

de técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica, no mapa de pessoal do Centro Hospitalar 

e Universitário do Porto, E.P. E. publicado em Diário da Republica 2ª serie nº238 parte G pág. 246-

(4) de 9 de dezembro de 2020 aviso (extrato)nº19925-B/2020 

 

ATA N.º 5 

      Ao quinto dia do mês de agosto do ano dois mil e vinte e um, reuniu, por videochamada, o Júri do 

procedimento concursal comum, autorizado por deliberação do Conselho de Administração do Centro 

Hospitalar e Universitário do porto E.P.E. a 26 de novembro de 2020, publicado em Diário da República 

2ª serie nº238 parte G pág. 246-(4) de 9 de dezembro de 2020 aviso (extrato)nº19925-B/2020---------- 

      Participaram na reunião os membros efetivos de Júri constituído por: ----------------------------------------- 

      A presidente Izilda Afonso Correia de Queirós Ferreira, TSDT especialista, Centro Hospitalar e 

universitário de Coimbra, E.P.E.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

      1º Vogal efetivo: Jorge Manuel Nery Monteiro, Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica 

Especialista no Serviço de Medicina Nuclear do Centro Hospitalar Universitário do Porto E. P.E, que 

substituirá o presidente do júri nas suas ausências e impedimentos. -------------------------------------------- 

     2º Vogal efetivo: Manuela Cristina Jesus Frigideira Filipe Técnica Superior de Diagnóstico e Terapêutica 

Coordenadora do Serviço de Medicina Nuclear do Hospital Garcia da Orta, E.P.E.---------------------------- 

     1º Vogal suplente: Ana Maria Pato Caeiro, Técnica Superior de Diagnóstico e Terapêutica, 

Coordenadora do Serviço de Medicina Nuclear do IPO Lisboa, E. P.E--------------------------------------------- 

     2º Vogal suplente: Cátia Marlene Rocha Pereira, Técnica Superior de Diagnóstico e Terapêutica, 

Coordenadora do Serviço de Medicina Nuclear do Centro Hospitalar e Universitário de São João, EPE. 

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

     1-Apreciação do direito de pronúncia em sede de audiência prévia do candidato opositor ao 

supracitado procedimento concursal, José Alexandre Domingos Silva------------------------------------------- 

     2-Retificação do Projeto de Lista de Classificação Final--------------------------------------------------------------- 

     No que concerne ao ponto 1 da ordem de trabalhos o júri após leitura da exposição feita pelo 

candidato, José Alexandre Domingos Silva, decidiu reanalisar os cálculos da avaliação final após a prova 

pública de discussão curricular e detetou um lapso. Este lapso decorreu de um erro de transcrição da 

folha de rascunho para as folhas de excell da grelha de apreciação curricular. 

Por este lapso, o júri apresenta as suas desculpas a todos os candidatos pelo eventual transtorno que 

possa ter causado. 

O júri decidiu reavaliar todos critérios de apreciação curricular de todos os candidatos e elaborou as 

fichas de apreciação curricular na sua versão final aferidas pelos três elementos de júri, cujos 

resultados se apresentam em anexo (anexo I, II, III). 
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As classificações cujas pontuações dadas por unanimidade e consenso pelos elementos de júri 
constam nas fichas individuais de discussão curricular. ------------------------------------------------------------ 
 
O júri procedeu ao preenchimento da ficha individual de avaliação de prova pública de discussão 

curricular adotada do Anexo IV da Portaria nº 721/2000 de 5 de setembro, (anexos IV, V, VI) em anexo 

a esta ata e dela fazendo parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------- 

Os candidatos obtiveram as seguintes classificações: -------------------------------------------------------------- 
 

Marta Gabriela Matos Teixeira Santos Oliveira – 17,638 valores que corresponde ao Nível 
Classificativo de Elevado----------------------------------------------------------------------------------------------------
José Alexandre Domingues Silva – 17,121 valores que corresponde ao Nível Classificativo de 
Elevado------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Maria da Conceição Moreira de Sousa – 16,034 que correspondem ao Nível Classificativo de Elevado. 

No que concerne ao ponto dois da ordem de trabalhos, feitas as devidas retificações, de acordo com 

o estabelecido pela legislação em vigor, o júri elaborou a novo projeto de lista de classificação final, 

(anexo VII) do qual dará conhecimento, ao serviço de gestão de Recursos Humanos do Centro 

Hospitalar e Universitário do Porto através da presente ata. 

      A presente ata, composta por nove folhas numeradas e assinadas, depois de lida e achada conforme 

vai a mesma ser assinada, por todos os elementos efetivos do Júri. ---------------------------------------------

 

       O Presidente                                                   1ºvogal efetivo                                                2ºvogal efetivo 
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Anexo VII 

 

Lista de Classificação Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        O Presidente                                                   1ºvogal efetivo                                            2ºvogal efetivo 

 

  

Marta Gabriela de Matos Teixeira Santos Oliveira        17,638 valores 

José Alexandre Domingues da Silva 17,121 valores 

Maria Conceição Moreira de Sousa 16,034 valores 
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