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Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, pelas onze horas, nas instalações 

do 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 dois postos de trabalho, na carreira de Assistente Técnico e categoria de 

Assistente Técnico, do mapa de pessoal do Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto. ------------

Estiveram presentes na reunião os seguintes elementos do júri: -----------------------------------------

Presidente: Ricardo João Saraiva Brito, Chefe de Divisão do Serviço de Gestão de Doentes ------

l Q Vogal: Florbela Jesus Brites, Chefe de Divisão dos Serviços Financeiros -----------------------------

2. Q Vogal: Sandra Flora dos Santos Franco Figueiras, Técnica Superior, em substituição da 

se g u n d a vo ga I efet iv a . ----------------------------------------------------------------------------------------------

A reu n ião teve a segu i nte orde m de tra ba I hos. ------------------------------------------------------------

1 - Analise e apreciação das candidaturas recebidas com vista à elaboração da lista 

dos ca nd idatos ad m itidos e excl u ídos. ---------------------------------------------------------------

2 - Definição da aplicação dos métodos de seleção a aplicar a cada candidato admitido 

e marcação da data da aplicação do método de seleção prova de conhecimentos. -----

1 - No que se refere à análise e apreciação das candidaturas, verificou o júri que foram 

rececionadas as seguintes candidaturas, em número de treze:-------------------------------------------

Joa na Fil i pa Lo pes AI buq ue rq ue da Si Iva ------------------------------------------------------------------------

Va n i n a Ca ria Dia s Ro m ão de Pi n ho Pe re i ra ----------------------------------------------------------------------

Ca ria Ade I i na Le itão B iage ------------------------------------------------------------------------------------------

Món ica Alexa nd ra Apo li ná rio M ogo Ferna ndes---------------------------------------------------------------

Ana M a ria Corre ia O I ive i ra Nunes ---------------------------------------------------------------------------------

José Sec una Em ba ló ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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I nê s Marta d e Vive i ros Nu ne s Pe re i ra Monte i ro ---------------------------------------------------------------

An a C ri sti n a Seq ue i ra I ná c io---------------------------------------------------------------------------------------

Ana Lu ísa Cu n ha O i a s -------------------------------------------------------------------------------------------------

Rita And re ia Caste la da Costa ---------------------------------------------------------------------------------------

G u i I he rm i na M a ria Lopes Portela Asce nso ---------------------------------------------------------------------

Alexa nd re Miguel Ca rva I ho Re be lo -------------------------------------------------------------------------------

Clá ud ia Alexa nd ra Caste la da Costa -------------------------------------------------------------------------------

Após análise das candidaturas, o júri elaborou a lista de candidatos a admitir e a excluír ao 

procedimento concursal em apreço (anexo I), indicando, no caso dos candidatos cuja intenção 

é excl u i r, q ua is os motivos lega is pa ra o faze r: -----------------------------------------------------------------

Ca n di d atos Ad m it i d os: -----------------------------------------------------------------------------------------------

Ana C rist i n a Seq u e i ra I ná c io ---------------------------------------------------------------------------------------

Ana M a ria Co rre ia O I ive i ra Nunes ---------------------------------------------------------------------------------

Ca ria Ad e I i na Le itão B i age ------------------------------------------------------------------------------------------

J oa n a Fi I i pa Lo pe s AI b u que rq ue d a Si Iva ------------------------------------------------------------------------

Va n i n a Ca ria O ia s Ro m ão de Pi n ho Pe re i ra ---------------------------------------------------------------------

Ca nd i d atos Excl u í dos: -----------------------------------------------------------------------------------------------

Alexa nd re Miguel Ca rva I ho Rebe lo - a) -------------------------------------------------------------------------

Ana Lu í sa Cu n h a O i a s - a) ------------------------------------------------------------------------------------------

C lá ud ia AI e xa n d ra Ca ste la d a Costa - a) -----------------------------------------------------------------------

G u i I he rm i na M a ria Lo pes Po rte la Ascenso - b) ---------------------------------------------------------------

Inês Marta de Viveiros Nunes Pereira Monteiro - a) ---------------------------------------------------------

José Secu na Em ba I ó - a) --------------------------------------------------------------------------------------------

Mónica Alexandra Apo linário Mongo Fernandes - a) -------------------------------------------------------

Rita An d re i a Ca ste I a da Co sta - a) --------------------------------------------------------------------------------

a) Nos termos do nQ 7 do Aviso de Abertura, por não ser titular de vínculo de emprego público 

po r te m po i nd ete rm i n a do, p rev i a mente co n st it u í do. -------------------------------------------------------

b) Candidatura enviada fora do prazo. O registo dos correios data de dia 5 de novembro, um dia 

de po is da d ata I imite de ca n d id at u ra. ---------------------------------------------------------------------------
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Conforme ponto 26 do aviso de abertura, publicitado na Bolsa de Emprego Público - BEP, júri 

irá proceder à notificação dos candidatos excluídos, via email, nos termos dos artigos 121.Q e 

122.Q do Código do Procedimento Administrativo, que dispõem de 10 dias úteis, a contar da data 

de notificação, para dizerem o que se lhe oferecer, no âmbito da audiência dos interessados.---

2 - No que se refere à aplicação do primeiro método de seleção, após análise das candidaturas 

o júri deliberou o seguinte: 

2.1 - Aplicar o método de seleção Avaliação Curricular, nos termos do ponto 19.2 do aviso de 

abertura, às seguintes candidatas, considerando que já são detentoras da categoria de 

assistente técnica exercendo as funções inerentes à referida categoria, ou seja, exercem as 

funções inerentes ao conteúdo funcional do posto de trabalho para o qual foi aberto o presente 

proced i m e nto co ncu rsa I: -------------------------------------------------------------------------------------------

Ana Cristi na Seq ue i ra I nácio ---------------------------------------------------------------------------------------

Ana M a ri a Co rre ia O I ive i ra Nu ne s ---------------------------------------------------------------------------------

Va n i na Ca ria O ia s Ro m ão de Pi n ho Pe re i ra ---------------------------------------------------------------------

Relativamente à candidata Ana Cristina Sequeira Inácio, deliberou ainda o júri, solicitar o envio 

de declaração onde constem as funções exercidas no posto de trabalho que ocupa e desde 

quando, conforme, alínea c) do ponto 14 do aviso de abertura, por forma ao júri confirmar as 

funções exercidas, para efeitos de avaliação curricular. Para o efeito, será a candidata notificada 

via email, que dispõe de 10 dias úteis, para entrega do referido documento, a contar da data da 

no t i fi ca çã o . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2 - Aplicar o método de seleção Prova de Conhecimentos, nos termos do ponto 19.1 do aviso 

d e a be rt u ra, à s se g ui nte s ca n di d a ta s: ---------------------------------------------------------------------------

Ca ria Ad e I i n a Le itão B iage ------------------------------------------------------------------------------------------

Joa na Fil i pa Lo pes AI buq uerq ue da Si Iva -------------------------------------------------------------------------

2.3 - Marcar a aplicação do método de seleção Prova de Conhecimentos, que versará sobre as 

matérias indicadas 19.7, do aviso de abertura, para o próximo dia 02 de Dezembro às 11hOO, a 

realizar no Auditório Sousa Aguiar, no 2.Q andar das Instalações do Instituto de Ofta lmologia Dr. 

Gama Pinto, na Travessa Larga, n. Q 2 em Lisboa. 

As candidatas devem fazer-se acompanhar do cartão de cidadão, para poderem realizar a 

refe ri d aprova . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto 
Travessa Larga, n. Q2, 1169-019 Lisboa, PORTUGAL 

TEL + 351 21355 30 60 FAX + 35121 354 1664 EMAIL administracao@igpinto.min-saude.pt www.institutogamapinto.com 
3/4 



REPÚBLICA 
PORTUGUESA mm 
SAÚDE 

SNS SERViÇO NACIONAL 
DE SAUDE INSTITUTO VI: OH.o.lMOlOGIA 

DR. C...v.1A PINTO 

As candidatas serão notificadas, via email, do método de seleção a aplicar e da data da sua 

re a I i za çã o. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião cerca das doze horas e para que 

conste, lavrou-se a presente ata que vai ser lida e assinada pelo júri.------------------------------------

o Júri 

(Florbela Jesus Brites) 

(Sandra Flora dos Santos Franco Figueiras) 
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PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 2 POSTOS DE TRABALHO DE ASSISTENTE TÉCNICO 

Aviso (extra to) n.!! 16661/2020, publicado no D.R., 2º Série, n.!! 205 de 21/10/2020 

LISTA DE CANDIDA TOS ADMITIDOS E EXCLUíDOS 

(Anexo I da ATA 2) 

Candidatos Admitidos 

Nome 

Ana Cristina Sequeira Inácio 

Ana Maria Correia Oliveira Nunes 

Carla Adelina Leitão Biage 

Joana Filipa Lopes Albuquerque da silva 

Vanina Carla Dias Romão de Pinho Pereira 

Candidatos Excluídos 

Nome 

Alexandre Miguel Carvalho Rebelo 

Ana Luísa Cunha Dias 

Cláudia Alexandra Castela da costa 

Guilhermina Maria Lopes Portela Ascenso 

Inês Marta de Viveiros Nunes Pereira Monteiro 

José Secuna Embaló 

Mónica Alexandra Apolinário Mongo Fernandes 

Rita Andreia Castela da Costa 

Método de 

Seleção 

AC 

AC 

PC 

PC 

AC 

Motivo 

a) 

a) 

a) 

b) 

a) 

a) 

a) 

a) 

a) Nos termos do nQ 7 do Aviso de Abertura, por não ser titular de vínculo de emprego público por tempo 
indeterminado, previamente constituído 

b) Candidatura enviada fora do prazo. O registo dos correios data de dia 5 de novembro, um dia depois da data limite de candid 

A Prova de Conhecimentos terá lugar no dia _02 de dezembro de 2020, pelas 11 horas. 

o Júri 

(Florbela Jesus Brites) 

(Sandra Flora dos Santos Franco Figueiras) 




