
Procedimento concursal comum, para constituição de relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado, para preenchimento de 1 posto de trabalho, na carreira especial 
de técnico superior de diagnóstico e terapêutica, na categoria de técnico superior de 
diagnóstico e terapêutica - Ortoptista 

ATA N.21 

Aos dois dias do mês de janeiro de 2020, pelas 14 horas, no Instituto de Oftalmologia Dr. Gama 
Pinto, reuniu o júri do procedimento concursal comum, para constituição de relação Jurídíca 
de emprego público por tempo indeterminado, para preenchimento de 1 posto de trabalho, 
na carreira especial de técnico superior de diagnóstico e terapêutica, na categoria de técnico 
superior de diagnóstico e terapêutica - Ortoptista, constituído pelos seguintes elementos:---
_____ 00 ______________________________________________________ _ 

Presidente - luis Fernando Gaspar Salgueiro, Técnico Coordenador de Diagnóstico e 
Terapêutica do Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto ---------------------------------

1.2 Vogal - Silvia Maria Machado Sadio, Técnica de Diagnóstico e Terapêutica do Instituto de 
Oftalmologia Dr. Gama Pinto-------------------------------· 

2.2 Vogal - Catarina Isabel Fernandes de Oliveira, Técnica de Diagnóstico e Terapêutica do 
Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto.---------------------------------------------

A reunião do júri obedeceu à seguinte ordem de trabalhos:--------------------

Ponto um - Definição de critérios a considerar no âmbito de aplicação do método de seleção 
de avaliação curricular, em conformidade com o artigo 552 do Decreto-lei nº 564/99 de 21 de 
dezembro e com o disposto no ponto 22, e anexo I da Portaria n2 721/2000 de 5 de setembro. 

Ponto dois - Definição dos critérios a considerar no âmbito da entrevista profissional de 
seleção.-------------------------------------------------------------- --------------
Ponto três - Definição da fórmula de classificação final e critérios de desempate.----------
----------------------- -------------_._-
Relativamente ao ponto um da ordem de trabalhos o júri determina adotar a grelha de 
avaliação curricular definida no anexo I da Portaria n2 721/2000 de 5 de setembro, sendo que 
em relação à Formação Profissional Complementar (FPC), e Atividades Relevantes (AR) a 
pontuação será atribuída conforme consta na grelha em anexo a esta ata dela fazendo parte 
integrante.-----------------------------

No que respeita ao ponto dois da ordem de trabalhos, o júri determina que na entrevista 
profissional de seleção sejam considerados os seguintes fatores: --------------------

a) Capacidade de análise e sentido crítico; 
b) Motivação; 
c) Grau de maturidade e responsabilidade; 
d) Sociabilidade; 
e) Espírito de equipa. 

Cada um dos fatores da entrevista profissional de seleção é classificado por cada um dos 
elementos do júri, numa escala de 1 a 4 pontos, e a respetiva média aritmética constitui a 
pontuação do fator.-------------------------- -----------------



A grelha de avaliação da entrevista consta em anexo a esta ata dela fazendo parte integrante, 
dando assim cumprimento ao disposto no n.2 5 do 22 ponto da Portaria n2 721/2000 de 5 de 
Setem bro. ----------------------------------------------------------------------

Em cumprimento do ponto três da ordem de trabalhos, determina o júri que a classificação 
final, expressa na escala de O (zero) a 20 (vinte) valores, resultará da avaliação obtida nos dois 
métodos de avaliação, de acordo com a seguinte fórmula: 

CF = (3-AC+E) /4 
Sendo :----------------------------------------------------------------- ----
CF = Classificação Final---------------------------------------- ---------
AC = Avaliação Curricular------------------------------------ -----------
E = Entrevista Profissional de seleção ---------- -------

-------------------------------------
o júri deliberou também fixar como critérios de desempate, em caso de igualdade de 
classificação, os definidos no n.2 3 do artigo 592, do Decreto-Lei nº 564/99 de 21 de dezembro: 

a) O Candidato que detenha o maior tempo de experiência profissional comprovada na 
realização de meios complementares de diagnóstico e terapêutica(MCDT) na área da 
retina, nomeadamente, angiografia, OCT e OCTA; 

b) O candidato que detenha melhor pontuação na formação profissional complementar; 
c) O candidato que possua melhor nota final no curso exigido para a respetiva profissão; 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que 
segue assinada pelos membros do júri que nela estiveram presentes.------------

2 de janeiro de 2020 

O Júri 
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PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA RECRUTAMENTO DE 1 T~CNICO, DA CARREIRA DE T~CNICO SUPERIOR DE 
DIAGNÓSTICO E TERAPWTICA, DA ÁREA DE ORTÓPTICA 

AVALIAÇAO CURRICULAR 

lcandldato: 

Pontuação prevista 
Pontuação 
Atriburda 

I de base (HA, 

'(lU , leaal 5 valores 
, ,na área 5,5 valores 

, a I 6 valores 

I Nota Finai do Curso de I (NC) 

IA nota será I de acordo com a fI'. .. I, : NC = nota final de curso = n valores 

r(FP' (máx.1 valor' 

promovida por instituiçOes públicas ou acreditadas. Pontuar de 
acordo com a .. I. seis ho,ª-<> um dia ,A, .. I. : 

1 de âmbito I I com 0,2 

1 de âmbito I I sem 0,15 

1 de âmbito !leral com 0,1 

C':, 1 de âmbito geral s,!", 0,1 

i 0,3 r... i em jornadas, ~ .. , o .......... ~o e outros eventos da 
mesma de 0,15 

l"elO 1 ae~ 1 serao 1 ~ valores ao , 
que apresente maios número de semestres completos de exerclcio (máx.3 valores) 

profissional. Aos restantes candidatos determina·se a proporcionalidade 
através de uma regra de três . 

1 (AR' 

Dei 
) clã 0,5 

= 0,1 valores por cada trabalho de investigação até um 

Participação em grupos de trabalho de natureza profissional = 0,05 (máx.1 valor) 
valores por cada participação em grupos de trabalho de natureza 

, até ao I , de 0,25 ';,'n~. 

De ensino/formação = 0,05 valores por cada participação em grupos de 
trabalho de natureza profissional, até ao máximo de 0,25 valores. 

Cla.slflcto da Avaliação Curricular 20 

O Júri 



I ENTREVISTA PROFISSIONAL DE SELECÇÃO (EPS)· FICHA INDIVIDUAL 

Iprocedlmento ConCu~.I: RECRUTAMENTO DE 1 TECNICO, DA CARREIRA DE TECNICO SUPERIOR DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA, OA AREA DE ORTOPTICA 
• Aviso n.' ~ publicado em D.R. n.' ~ 2' série, de -'-'_o 

INome-doIa Candldato/a: I 
I Classificação Anal" I 

Nlvel Classificativo ambuldo nominalmente pelo Júri' Nlvel Classificativo 
Média Aritmética • OuanUlativo ~pondentE Fundamentaçao da decisão: 

Fatores Presidente 1.' Vogal 2.' Vogal 

Filo< 1 
Capac;jade de _ e Sentido CriIico 

FI1o< 2 

MOOvaçao 

Fl10r 3 

Grau de maturidade e _tilidade. 
Fator4 --FI1o< , 

Esplrilo de E",pa 

• Cada um dos faclores da enbevisla profissional de selecção é classificado por cada um dos elementos do júri, numa escala de 1 a 4 pontos, e a respectiva média aritmética constitui a pontuaçao do factor. 

Fórmula de cálculo d. Classificação Finai da EnlAlvlsla Profissional· FI • F2 • F3' F4' F5 

RESUMO OOS TEMAS ABORDAOOS: 

1. 

12. 

'3. 

14· 

Dala: __________ _ 

OPresidente: _________ _ O 1.' Vogal: o 2.' Vogal: 

<::::O .., 
. 

~ ~ 

~ 
~ 

'-..I , . 
----


