
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, Aviso n2 1040/2020, publicado no DR 2ª série n2 14 

de 21 de janeiro de 2020. 

ATA N.2 2 

Aos vinte e quatro dias do mês de Fevereiro de 2020, pelas 12 horas, no Instituto de 

Oftalmologia Dr. Gama Pinto, reuniu o júri do 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, co n st it u í do pe los seg ui ntes e I e m e nto s: ----------------------------------------------------------

Presidente - Luis Fernando Gaspar Salgueiro, Técnico Coordenador de Diagnóstico e 

Terapêutica do Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto --------------------------------------------------

1.º Vogal - Silvia Maria Machado Sadio, Técnica de Diagnóstico e Terapêutica do Instituto de 

Ofta I m o lo g i a Dr. G a ma P i nto----------------------------------------------------------------------------------------

2.º Vogal - Catarina Isabel Fernandes de Oliveira, Técnica de Diagnóstico e Terapêutica do 

ln st it uto de Ofta I m o log i a Dr. G a ma P i nto-----------------------------------------------------------------------

A reunião do júri obedeceu à execução da lista de candidatos admitidos e não admitidos ao 

re s pect ivo co n curso. -----------------------------------------------------------------------------------------

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.-----------------------------

Lisboa, 24 de Fevereiro de 2020 
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