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Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, pelas nove horas e trinta minutos, 

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, aberto pelo Aviso (extrato) n.º 16661/2020, publicado no Diário da República, 2. ª 

sé ri e, n. º 205, de 21 d e o utu b ro de 202 O. -----------------------------------------------------------------------

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

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

1º Vogal: Florbela Jesus Brites, Chefe de Divisão dos Serviços Financeiros -----------------------------

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

segu nd a voga I efetiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------

A reunião teve um ponto único como ordem de trabalhos -----------------------------------------------

Ponto único - Apreciar as alegações oferecidas pelos candidatos, em sede de audiência 

de interessados, nos termos do disposto no n.2 2 do art.2 23.º da Portaria 125-A/2019, 

de 30 de abril. 

Através de email, datado de 12 de novembro de 2020, foram os canqidatos notificados em sede 

de audiência prévia para dizer por escrito o que lhe oferecer sobre a intenção do júri de proceder 

à sua excl usão do proced i menta co ncu rsa I. -------------------------------------------------------------------

Decorrido o prazo de audiência prévia, sem que tenha sido, rececionada qualquer alegação, 

deliberou o júri excluir, definitivamente, os candidatos de acordo com os fundamentos já 

expostos, bem como notificá-los, por email, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 10.º, 

para os efeitos previstos no n.º 1 do art.º 31.º, todos da Portaria n.º 12s-A/2019, de 30 de abril: 
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Excluir os seguintes candidatos pelos motivos a seguir indicados:--------------------------------------

a) Por não ser detentor de vínculo de emprego público, por tempo indeterminado, 

previamente constituído, nos termos do n.º 3 do art.º 30.º da Lei de Trabalho em Funções 

Públicas, conforme ponto 7 do Aviso de Abertura Excluídos: -------------------------------------------

Alexa nd re M igue I Ca rva I ho Re belo------ -------------------------------------------------------------------------

Ana Lu í sa Cu n ha D i a s ----- -------------------------------------------------------------------------------------------

C I á u d i a AI e xa n d ra Ca ste I a da Co sta -------------------------------------------------------------------------------

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

José Secu na Em ba ló --------------------------------------------------------------------------------------------------

M ón ica Alexa nd ra Apo I i ná rio M ongo Ferna ndes -------------------------------------------------------------

Rita And re i a Ca ste la d a Costa ---------------------------------------------------------------------------------------

b) Por apresentar candidatura fora do prazo. O registo dos correios data de dia 5 de novembro, 

um dia depois da data limite de candidatura. ----------------------------------------------------------------

G u i I he rm i na Ma ria Lo pes Portela Asce nso ---------------------------------------------------------------------

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião cerca das dez 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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