
Procedimento com:uf5al wmum de acesso, para um po5tJJ de trabalho 

categoria de têcnlro superior das áreils de diagnóstico e terapêutica ~t:íartS1:a ." 

áre;a de Ortóptica e Ciências da Visão, da carreira de técnim superior d"$ áreas de 

ClliIIgnóstlco e ~Fdpêutica, do mapa de pes!iQal do lni."tttuw de Oftall'!lol09ia Dr. 

Gama Pinto, awrto na sequência da au:torização proferida no Despacho n." 

91$56/21121:1 de 7 de outubro de ::lUZO. 

ATA 1\10 2 

Aos doze dias de MMÇO do anQ dois mil e vinte e um peias nov,; horas li trinta 

minutos, por Yidem:harnaóa, o júri do procedimento concursal comum rel'eri60 mm 

epígrafe, autorizado por deliberação do O;;fl,elho Diretivo do Instit.uto de 

01talmología Dr, Cii'lma Pinto. 

Estiveram presentes na reunião os membros de Júr'i: Pr-esldünte: Sónia Mana 

Schaefer F. Ferreira C, r,~reir",. Or1.optista Especlalisti1jCoordenaáora do Centro 

Hospi talar Unlversitána de. Lisboa Central, EPE; 10 Vogal Efetlvo; Anil PilUl1l Valente 

Mendes, Ortaptista EspeUilli5tarCoordenadora, do Centro Hospi tala, Lisboa Norte. 

EPE; 20 vogal Efetivo: ~~anéi L.uclan<l Mate\)$ Pa.stor Ortcptista EspeCialista fiO 

Hospital de) Espírito Santo de É:varCl. 

A reurllBD tev{~ d segwntt.~ ordem de trabalhes : 

1 Apreciaçãn da admlssibitid;uje das c;;ndidatur;;s i'lpreser.tildas (atine" 8; ÓO ilrtigo 

18. 0 ela Portaria n,o 154/202.0, de ;3 de junho) através da verllki.lção dos 

elementos apresentados pelos c.andidatos, designadamente reunião dos respetivos 

requisitos exigidos e a elpresentaçào do!;; documentos essenciais a e~:;s:a iHjlT\ l s5ãr.>~ 

óe modo a aprovar a respeU"i.! lista de admlt.idos e exdw(los. 

2 Calendarizaçao da discussão Curricular 

RelatNement.e ao primeiro ponte, o Jü" venfiççll a entreGa de :3 çal'didatllfils : 

1- Ltli$ Fernando Gasp{;~( Salgueiro 

2 · Maria Emína Gaspar dm Olivei ra 

3- Tiago José GWDnjado P.ert~lfa 

VeriflC\1dos 05 elementos apresentados pelos c:andidi'ltos, desigmldamente a posse 

dos requ isitos exigidos e a apresentação dos documentos essencia is a sua admissão 

ou avaliôçãe, {) Júri deliberou, por unanimidade, admitir os candidatos ao presente. 

procedimento COI1<,:u rsal : 

.1·· Lu is Fernando Gaspar Salg\Je'ro 

)- f4ar'ia Emília Gaspar de Ollveira 

J - Tiago José GIH'lrdado Perei ra 



Relativament.e ao segundo ponto e atendendo à si tuação de emergência sanitária e 

às restrições legais de movimeMaçiío e de contactos presencii.!!S, () Júri deliberou 

pcr unanimidade que. a prova d(! discussão curricular se fará atraves de meios 

telemáticos (preferencialmente atravês da plataforma Teams), ao abrigo do 

dispo&'to não 56 no 

art. S." da tei 1'1.0 1-A/2020, de 19 de março, como tilmbém no art. 24.o-A do 

Código do Procedimento Administ.ratlvo, recentemente <'ldit;.\do através da Lei 1'1 .° 
lZj2020, de 16 de novembro, admitindo-se a reallz.ação de provas presenciais 

apenas por recusa expressa dos candidates, por motivos fundamentados, 

designadamente assentes na inexistência de cc;od;çoes tecnicas para o efeito. 

O Serviço de Gestão de. Recursos Humanos do :ll'Istlwto de Oft.almologia Dr. G'Jma 

Pinto. deveri> divulgar publicament e a data/hora e meios através dos quais se 

reali'larão estas provas. devendo 05 interessados r,a slIa ass istência c(lmuníolr, por 

escrito, í'.!SSll í l1tt~l'ção ii esse Serviço, par" que o Júri os pOSSiil iIlclulr ~la reunião 

~elemátlca i): reêlllLar~ 

o Júri decidiu agendar para o próxirno dia nove de Abr'l do ane dois mil e vinte e 

,Jm. a realização das provas, solicitando ao Serviço de Gest.ão (le K~!CUrSOs 

Humanos do Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto, que. informe os candidatas 

admitidos Que deverão estar disponíveis parê contacto teiefénl<:o para efeitos de 

operacionalização da teleconferêncli!I, a partir das 9:00H 

Nada mais havendo a tratar, iavrou-se a presente Ata, que depois de lida em voz 

aita, vai a mesma ser assinada por todos os r'lembros do Júri presentes na reunião. 

P~'t:Josldel1te 

_____ .m~ __ ._. _____ .. __ . __ ...... . 

(Sõnia Maria Sctlllefer Francisco Ferreira Cardoso Pereim) 

.1 o Vogal Efet.ivo 

· -- ~,·.Q?~Ã;~~~~~~········ 
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