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Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto

Procedimento Concursal para Assistente Técnico

ATA N.26

Aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um , pelas quinze horas, nas

instalações do Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto, reuniu o júri do Procedimento

O 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.2 16661/2020, publicado no Diário da República, 2.

série, n.2 205, de 21 de outubro de 2020.

Estiveram presentes na reunião os seguintes elementos do júri:

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

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

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

segunda vogal efetiva.

A reunião teve como ponto único da ordem de trabalhos proceder à elaboração da Lista Unitária

de Ordenação Final dos candidatos aprovados, nos termos do n.2 2 do artigo 28.2 da Portaria n.2

125-a/2019, de 30 de abril, bem como apreciar as alegações apresentadas pelos candidatos em

sede de exercício de direito de participação de interessados, cujo prazo terminou a 04 de janeiro

de 2021.

Os candidatos foram notificados do resultado da aplicação dos métodos de seleção e do projeto

de lista de ordenação final, por email de 17 de dezembro de 2020, para efeitos do previsto nos

artigos 121. e 122.2 do código do Procedimento Administrativo.

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

deliberou o júri, nos termos dos artigos 26.2, 27.2 e do n.2 2 do artigo 28.2, todos da Portaria n.2

125-A/2019, de 30 de abril, aprovar a lista unitária de ordenação final como segue:
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Candidatos aprovados:

Nota
Final

N Nome Classif. AC / PC Ctassif. EPS (Valores)

12 Ana Maria Correia Oliveira Nunes
17,00 13,00 15,80

22 Joana Filipa Lopes Albuquerque da Silva
13,00 16,00 13,90

32 Carta Adelina Leitão Biage
11,50 13,00 11,95

Mais deliberou o júri, por unanimidade, nos termos do n.2 2 do artigo 28.2 da Portaria n.2 125-

A/2019, de 30 de abril, submeter a presente ata acompanhada das restantes deliberações do

júri, igualmente exaradas em atas, a despacho de homologação do Conselho Diretivo do

Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto.

Deliberou ainda o júri, após a receção do referido despacho, notificar os candidatos da lista de

ordenação final, através de envio de mensagem, de correio eletrónico, juntando cópia da

presente ata, nos termos do n.2 4 do referido artigo 28.2 e da alínea a) do n.2 1 do artigo 23.2 do

mesmo diploma, e nos termos do n.2 5 do referido artigo 28.2, afixar a ata em local de estilo

deste Instituto e disponibilizar a mesma na página eletrónica, e ainda publicar aviso na 2.2 série

do Diário da Republica, com informação sobre a sua publicitação.

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião cerca das quinze horas e trita

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

O Júri

(icardo João SaraivaBrito)

(Florbela Jesus Entes)
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