
ATA Nº3 

Procedimento concursal comum com vista ao recrutamento de pessoal médico, para 
um lugar na categoria de Assistente Graduado Sénior, da área hospitalar de 
Oftalmologia, da carreira especial médica, do mapa de pessoal do Instituto de 
Oftalmologia Dr. Gama Pinto, aberto pelo Aviso n.º 2129/2020 - Diário da República 
n.º 27, Série II de 07/02 e Aviso n.º 15418/2020 - Diário da República n.º 193, Série 
II de 02/10. 

Aos 19 dias do mês de março de 2021, pelas 17 horas, na Sala de Espelhos do Instituto 
de Oftalmologia Dr. Gama Pinto, reuniu oJúri do procedimento concursal comum para 
o preenchimento de um posto de trabalho, na carreira especial médica da área 
hospitalar, na especialidade de Oftalmologia, para a categoria de Assistente Graduado 
Sénior, cuja abertura foi autorizada por deliberação do Conselho Diretivo do Instituto 

de Oftalmologia Dr. Gama Pinto de 04 de dezembro de 2019. ------------------------------

Estiveram presentes o Presidente do Júri, Nuno Miguel Patrício Campos, Assistente 
Graduado Sénior do Hospital Garcia d'Orta EPE, o primeiro vogal efetivo, Professor Dr. 
João Paulo Castro Sousa, Assistente Graduado Sénior do Hospital de Leiria EPE e o 
segundo vogal efetivo, Ora. Teresa Soudo Fonseca, Assistente Graduada Sénior do 
Hospita I G a rc i a d' O rta E P E. ----------------------------------------------------------------------

Ordem de Trabalhos: 

1. Aplicação das provas públicas - discussão curricular e provas práticas. 

2. Elaboração da Lista Unitária de Ordenação Final. 

O júri procedeu à discussão e avaliação curricular e à apreciação e discussão da prova 
prática das candidatas admitidas, o que decorreu nos termos da calendarização 
anteriormente prevista, tendo elaborado para cada uma das candidatas a grelha de 
avaliação aprovada pelo Júri nos termos legalmente impostos, e que, fazem parte 
integrante da presente Ata, como anexo I e 11.-------------------------------------------------

Das referidas grelhas resultou a Lista Unitária de Ordenação Final, aprovada por 
unanimidade, que também faz parte integrante desta Ata, como anexo III. -------------

O Júri deliberou ainda que as candidatas serão notificadas, sendo-lhes igualmente 
enviada cópia da presente ata, e, findo o prazo de reclamação em sede de audiência 
dos interessados, nos termos legalmente impostos, a Lista Unitária de Ordenação 
Final, acompanhada das deliberações do Júri bem como do restante processo deste 

procedimento, serão remetidos ao Conselho Diretivo do Instituto de Oftalmologia Dr. 
Gama Pinto, para a devida homologação. -----------------------------------------------------
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E não existindo mais assuntos a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual foi 
lavrada a presente Ata, que depois de lida em voz alta, foi assinada pelos presentes. -

o PRESIDENTE 

Dra. Teresa Soudo Fonseca 
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Jt1 
1- Grelha da Prova Curricular do Procedimento Concursal para o preenchimento de 1 vaga de Assistente Graduado Sénior de Oftalmologia, no Instituto de Oftalmologia Dr. Gama 

Pinto 

CANDIDATA - Sandra Maria Soares Barrão Pinto 

a)- Exercício de funções no âmbito da área de exerdcio profissional respetiva, tendo em conta a competência técnico -profissional, o tempo de exercfcio das 
Valoraçio Classificaçio j 

mesmas e participação em equipas de urgência e de apoio e enquadramento especializado à prática clínica, com especial enfoque para as atividades 
Oa6 Obtida 

I 

relevantes para a saúde pública e cuidados de saúde primários, e a avaliação de desempenho obtida, sendo classificadas da seguinte forma: 

Atividade realizada em áreas funcionais do Serviço, 
Criação e/ou desenvolvimento de áreas funcionais da Oftalmologia, 

com bom desempenho e bons resultados, em que 
demonstradas em trabalho efetuado, reconhecido pelos seus pares, Oa1 1 

demonstre um papel dinâmico no desenvolvimento da 
criação de Departamentos e sua coordenação. 

atividade. 

1 Competência Técnico Profissional Oa4 
Funções de chefia e de substituição de superiores Para efeitos de valoração considera-se a classificação máxima a qualquer 

Oa1 1 
hierárquicos. candidato que tenha exercido essas funções. 

Experiências particulares técnico-profissionais, Para efeitos de valoração considera-se a capacidade demonstrada na 

considerando a diferenciação das funções exercidas na atividade clínica, que realçe as competências gerais e específicas no Oa2 2 

execução da atividade do Serviço. domínio técnico-profissional. 

2 Tempo de Serviço O a 0,75 
Para efeitos de valoração do tempo de exercício, considera-se apenas aquele efetuado após a obtenção do Grau de Consultor, da 

O a 0,75 0.5 
seguinte forma: Até 5 anos, 0,25 pontos; entre 5 e 10 anos, 0,5 pontos; mais de 10 anos, 0,75 pontos. 

'------ ----

3 Participação em equipas de urgência interna e externa Da 0,5 É estabelecida diferenciação entre participação em equipas e urgência interna (0,25 valores), externa (0,5 valores) O a 0,5 0.5 I 

I 

Apoio e enquadramento especializado à clínica geral em 
Criação e/ou desenvolvimento de estruturas de 

É valorada a atividade continuada: Sem atividade (O valores), atividade 
4 O a 0,75 intercâmbio funcional na área clínica (Ex: Protocolos O a 0,75 0.75 

cuidados de saúde primários e saúde pública 
de Diferenciação) 

pontual (0,1 valores) e atividade continuada (0,25 valores), por projeto. 



b) Atividades de formação nos internatos médicos e outras ações de formação e educação médica frequentadas e ministradas, sendo classificadas da seguinte 
forma: 

Atividade como orientador de formação nos internatos 
Considera-se 0,35 valores por cada interno de Formação Específica em Oftalmologia de quem o candidato foi Orientador de 

1 Oa1 Formação, até ao máximo de 0,7 valores. Consideram-se 0,3 valores se o candidato for ou tiver sido responsável pelo programa 
médicos 

de formação de internos de Formação Específica do Serviço ou dum estágio do Internato de Oftalmologia. 

Consideram-se ações ministradas no âmbito de cursos 

certificados, de convites para reuniões fora do serviço 

2 Educação Médica - ações ministradas Da 0,5 de origem, ou de eventos cientfficos, para 
Considera-se 0,1 valores para cada atividade ministrada até ao máximo 

Oftalmologistas ou outros profissionais, relevantes 
de 0,5 valores. 

para a área profissional. 
--- -

Ações frequentadas com o objetivo de formação 
Considera-se 0,1 valores para cada atividade frequentada com avaliação 

3 Educação Médica - ações frequentadas Da 0,5 por entidade certificada e 0,05 valores por cada atividade frequentada 
médica contínua. 

sem avaliação, até ao máximo de 0,5 valores. 

c) Trabalhos publicados, em especial se publicados em revistas com revisão por pares, e trabalhos apresentados publicamente, sob a forma oral ou poste r, e 
atividades de investigação na área da sua especialidade, de acordo com o seu interesse científico e nível de divulgação, tendo em conta o seu valor relativo, 
sendo classificados da seguinte forma: 

Considera-se 0,5 valores por cada trabalho publicado em revistas nacionais ou internacionais indexadas, se o candidato for o 

1 Publicados Oa 2 
primeiro autor e 0,25 valores se for co-autor; para além disso, considera-se 0,2 valores por cada trabalho publicado em revistas 

não indexadas nacionais ou internacionais se for primeiro autor ou 0,1 valores se for co-autor, até ao máximo de 2 valores. São 

considerados os trabalhos publicados após obtenção do Grau de Assistente. 

Considera-se 0,4 valores por cada comunicação realizada em eventos internacionais até ao máximo de 0,8 valores. Considera-se 

2 Comunicados O a 1,5 
0,1 valores por cada comunicação realizada em eventos nacionais até ao máximo de 0,5 valores. Consideram-se 0,05 valores por 

cada comunicação realizada em reuniões de Serviço até ao máximo de 0,2 valores. São considerados os trabalhos comunicados 

após a obtenção do Grau de Assistente. 

Consideram-se 0,5 valores por participação em trabalho de investigação como investigador principal, e 0,25 valores por 

3 Investigação Oa 0,5 participação em trabalho em co-autoria, até ao máximo de 0,5 valores. São considerados os trabalhos de investigação rea lizados 

após a obtenção do Grau de Assistente. 

Dai 0.7 

I 

Oa 0,5 0.5 

O a 0,5 0.5 
I 

I 

Valoração Classificaçio 
Oa4 Obtida 

Oa2 2 

O a 1,5 1.5 

O a 0,5 0.25 



7 
e) Classificação obtida na avaliação na prova para obtenção do grau de consultor da respetiva área de formação especrfica: Valoraçlo I Classificaçio 

Oa 1 Obtida 

A classificação obtida na prova de obtenção do Grau de Consultor é valorada da seguinte forma: 0,25 valores a candidatos com 

1 Classificação Oa1 nota inferior a 12 valores; 0,5 valores a candidatos com nota entre 12 e 15 valores; 0,75 valores a candidatos com nota superior a Oa1 0.75 
15 e até 18 valores; e 1 valor a candidatos com nota superior a 18 valores. 

f) Experiência, capacidade e aptidão para a gestão de equipas, serviços e, organizações, sendo classificada da seguinte forma: Valoração I Classificaçlo 
Oa5 Obtida 

/1/ Número de cargos de organização e gestão clínica. Oa1 Consideram-se 0,25 valores por cada cargo médico, até ao máximo de 1 valor. Oa1 1 

o grau hierárquico é definido em três níveis, com valorização, não cumulativa: Superior (ex. Diretor Clínico, Diretor de 

2 Grau hierárquico Oa 1,5 Departamento ou equiparado ou de Serviço), pontuado com 1,5 valor; Médio (ex. Adjunto, Assessor) pontuado com 0,8 valores; Oa 1,5 1.5 
Inferior (ex. Membro de Comissão) pontuado com 0,4 valores. 

I 

Ao tempo de exercício considera-se a valoração máxima de 0,5 valor se o candidato tiver exercido funções com duração superior 

3 Tempo de Exercício O a 0,5 a 3 anos; 0,3 valores se superior a 2 e menor ou igual a 3 anos; 0,2 valores se superior a 1 e menor ou igual a 2 anos; 0,1 valores Oa 0,5 0.3 
se inferior a 1 ano. 

4 Formação em gestão Oa2 Consideram-se 2 valores em formação superior a 1 ano; 1 valor em formação até 4 meses e 0,5 se inferior a 4 meses. Oa2 1 



g) Atividades docentes ou de investigação relacionadas com a respetiva área profissional, sendo classificadas da seguinte forma: Valoração I Classificação 
Oa 1 Obtida 

1 Atividades docentes Oa 0,7 
Consideram-se 0,3 valores para a atividade docente no âmbito do ensino pré-graduado. Consideram-se 0,4 valores para a 

OaO,7 0.7 
atividade docente do ensino pós-graduado, em pós-graduações, mestrados ou doutoramentos. 

2 Atividades de investigação Oa 0,3 
Consideram-se 0,3 valores se o candidato tiver envolvimento em projetos de investigação. São considerados os projetos de 

Oa 0,3 0.3 
investigação realizados após a obtenção do Grau de Assistente. 

h) Outros fatores de valorização profissional, nomeadamente trtulos académicos, sendo classificados da seguinte forma: Valoração I Classlflcaçio 
Oa 1 Obtida 

1 Títulos e Cargos OaO,4 
Consideram-se 0,1 valores para cada título/cargo até ao máximo de 0,4 valores. São considerados títulos como Doutoramento, 

OaO,4 0.4 
Mestrado e cargos em Ordens Profissionais/Sociedades/Associações Médicas, se relevantes. 

2 Júris Da 0,3 
Consideram-se 0,1 valores para cada participação até ao máximo de 0,3. São apenas valorizadas participações como presidente 

O a 0,3 0.1 
ou vogal efetivo. 

3 Prémios OaO,3 Consideram-se 0,1 valores por cada prémio/distinção recebidas pelos candidatos no máximo de 0,3 valores. OaO,3 0.2 



~ 
11- Grelha da Prol/a Prática do Procedimento Concursal para o preenchimento de 1 I/aga de Assistente Graduado Sénior de Ofta/mologia no Instituto de Oftalmologia Dr. Gama 

Pinto 

A - Projeto de Gestão apresentado Valoração I Classificação 
Oa 10 Obtida 

Forma como descreve, pormenoriza o projeto, evidencia metas e avalia resultados. 
1 Conteúdo Oa5 

Adequação da linguagem utilizada. 
Oa5 5 

L-

2 Relevância Oa5 Relevância do projeto, exequibilidade e interesse para a especialidade, instituição e sociedade. Oa5 5 

B - Discussão do projeto de gestão apresentado. Valoraçfio I Classificação 
Oa 10 Obtida 

1 Discussão Oa5 Clareza do discurso e da forma como se defende das questões colocadas. Oa5 4.75 

- --- - - --- -

2 Capacidade de argumentação Oa5 
Adequação da linguagem utilizada na defesa dos argumentos. Capacidade de reação perante novos desafios consequentes à 

Oa5 4.75 
implementação do projeto. 

I, - _ .. - . .Nota /flnaf ~.-__ ~C-~~. ~~]~ 0.1-2& IJ 18.065 

I 

I 
I 

I 

: 

I 
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);ê1 
1- Grelha da Prova Curricular do Procedimento Concursal para o preenchimento de 1 vaga de Assistente Graduado Sénior de Oftalmologia, no Instituto de Oftalmologia Dr. Gama 

Pinto 

CANDIDATA - Maria da Conceição Rodrigo de Sousa de Ornelas 

a) - Exercicio de funções no âmbito da área de exercício profissional respetiva, tendo em conta a competência técnico -profissional, o tempo de exercicio das 
Valoração Classificação 

mesmas e participação em equipas de urgência e de apoio e enquadramento especializado à prática clínica, com especial enfoque para as atlvldades 
Oa6 Obtida 

relevantes para a saúde pública e cuidados de saúde primários, e a avaliação de desempenho obtida, sendo classificadas da seguinte forma: 

Atividade realizada em áreas funcionais do Serviço, 
Criação e/ou desenvolvimento de áreas funcionais da Oftalmologia, 

com bom desempenho e bons resultados, em que 
demonstradas em trabalho efetuado, reconhecido pelos seus pares, Oal 0.8 

demonstre um papel dinâmico no desenvolvimento da 

atividade. 
criação de Departamentos e sua coordenação. 

1 Competência Técnico Profissional Oa4 
Funções de chefia e de substituição de superiores Para efeitos de valoração considera-se a classificação máxima a qualquer 

Oal 1 
hierárquicos. candidato que tenha exercido essas funções. 

Experiências particulares técnico-profissionais, Para efeitos de valoração considera-se a capacidade demonstrada na 

considerando a diferenciação das funções exercidas na atividade clínica, que realçe as competências gerais e específicas no Oa2 1.8 
execução da atividade do Serviço. domínio técnico-profissional. 

-- -- - ~-----~ ~~~-~-~-

2 Tempo de Serviço O a 0,75 
Para efeitos de valoração do tempo de exercicio, considera-se apenas aquele efetuado após a obtenção do Grau de Consultor, da 

O a 0,75 0.75 
seguinte forma: Até 5 anos, 0,25 pontos; entre 5 e 10 anos, 0,5 pontos; mais de 10 anos, 0,75 pontos. 

3 Participação em equipas de urgência interna e externa Oa 0,5 É estabelecida diferenciação entre participação em equipas e urgência interna (0,25 valores), externa (0,5 valores) OaO,5 0.5 

Apoio e enquadramento especializado à clínica geral em 
Criação e/ou desenvolvimento de estruturas de 

É valorada a atividade continuada: Sem atividade (O valores), atividade 
4 ° a 0,75 intercâmbio funcional na área clínica (Ex: Protocolos ° a 0,75 0.75 

cuidados de saúde primários e saúde pública 
de Diferenciação) 

pontual (0,1 valores) e atividade continuada (0,25 valores), por projeto. 



b) Atividades de formação nos internatos médicos e outras açóes de formação e educação médica frequentadas e ministradas, sendo classificadas da seguinte 

forma: 

Atividade como orientador de formação nos internatos 
Considera-se 0,35 valores por cada interno de Formação Específica em Oftalmologia de quem o candidato foi Orientador de 

1 Oal Formação, até ao máximo de 0,7 valores. Consideram-se 0,3 valores se o candidato for ou tiver sido responsável pelo programa 
médicos 

de formação de internos de Formação Específica do Serviço ou dum estágio do Internato de Oftalmologia. 

Consideram-se ações ministradas no âmbito de cursos 

certificados, de convites para reuniões fora do serviço 
Considera-se 0,1 valores para cada atividade ministrada até ao máximo 

2 Educação Médica - ações ministradas O a 0,5 de origem, ou de eventos científicos, para 
de 0,5 valores. 

Oftalmologistas ou outros profissionais, relevantes 

para a área profissional. 

Considera-se 0,1 valores para cada atividade frequentada com avaliação 

3 Educação Médica - ações frequentadas O a 0,5 
Ações frequentadas com o objetivo de formação 

por entidade certificada e 0,05 valores por cada atividade frequentada 
médica contínua. 

sem avaliação, até ao máximo de 0,5 valores. 

c) Trabalhos publicados, em especial se publicados em revistas com revisão por pares, e trabalhos apresentados publicamente, sob a forma oral ou poster, e 
atividades de investigação na área da sua especialidade, de acordo com o seu interesse cientifico e nivel de divulgação, tendo em conta o seu valor relativo, 

sendo classificados da seguinte forma: 

Considera-se 0,5 valores por cada trabalho publicado em revistas nacionais ou internacionais indexadas, se o candidato for o 

1 Publicados Oa2 
primeiro autor e 0,25 valores se for co-autor; para além disso, considera-se 0,2 valores por cada trabalho publicado em revistas 

não indexadas nacionais ou internacionais se for primeiro autor ou 0,1 valores se for co-autor, até ao máximo de 2 valores. São 

considerados os trabalhos publicados após obtenção do Grau de Assistente. 

Considera-se 0,4 valores por cada comunicação realizada em eventos internacionais até ao máximo de 0,8 valores. Considera-se 

2 Comunicados O a 1,5 
0,1 valores por cada comunicação realizada em eventos nacionais até ao máximo de 0,5 valores. Consideram-se 0,05 valores por 

cada comunicação realizada em reuniões de Serviço até ao máximo de 0,2 valores. São considerados os trabalhos comunicados 

após a obtenção do Grau de Assistente. 

Consideram-se 0,5 valores por participação em trabalho de investigação como investigador principal, e 0,25 valores por 

3 Investigação O a 0,5 participação em trabalho em co-autoria, até ao máximo de 0,5 valores. São considerados os trabalhos de investigação realizados 

após a obtenção do Grau de Assistente. 

Valoraflo 

Oa2 

Oal 

Oa 0,5 

Oa 0,5 

Valoração 

Oa4 

Oa2 

O a 1,5 

Oa 0,5 

1 

I 

0.5 

i 

0.5 

Classificação 

Obtida 

2 

1.5 

0.5 

I 



e) Classificação obtida na avaliação na prova para obtenção do grau de consultor da respetiva área de formação específica: 

A classificação obtida na prova de obtenção do Grau de Consultor é valorada da seguinte forma: 0,25 valores a candidatos com 

1 Classificação Oa1 nota inferior a 12 valores; 0,5 valores a candidatos com nota entre 12 e 15 valores; 0,75 valores a candidatos com nota superior a 

15 e até 18 valores; e 1 valor a candidatos com nota superior a 18 valores. 

f) Experiência, capacidade e aptidão para a gestão de equipas, serviços e organizações, sendo classificada da seguinte forma: 

Número de cargos de organização e gestão clínica. Consideram-se 0,25 valores por cada cargo médico, até ao máximo de 1 valor. 

o grau hierárquico é definido em três níveis, com valorização, não cumulativa: Superior (ex. Diretor Clínico, Diretor de 

2 Grau hierárquico Oa 1,5 Departamento ou equiparado ou de Serviço), pontuado com 1,5 valor; Médio (ex. Adjunto, Assessor) pontuado com 0,8 valores; 

Inferior (ex. Membro de Comissão) pontuado com 0,4 valores. 

Ao tempo de exercício considera-se a valoração máxima de 0,5 valor se o candidato tiver exercido funções com duração superior 

3 Tempo de Exercício Oa 0,5 a 3 anos; 0,3 valores se superior a 2 e menor ou igual a 3 anos; 0,2 valores se superior a 1 e menor ou igual a 2 anos; 0,1 valores 

se inferior a 1 ano. 

4 Formação em gestão Oa2 Consideram-se 2 valores em formação superior a 1 ano; 1 valor em formação até 4 meses e 0,5 se inferior a 4 meses. 

Valoração 
Oal 

Oa1 

Valoração 
OaS 

O a 1,5 

O a 0,5 

-

Oa2 

Classificação 
Obtida 

0.75 

Classificação 
Obtida 

0.75 
-----

0.8 

0.5 

-

L-________ . _ _ _ 

1 



g) Atividades docentes ou de investigação relacionadas com a respetiva área profissional, sendo classificadas da seguinte forma: 

1 Atividades docentes ° a 0,7 
Consideram-se 0,3 valores para a atividade docente no âmbito do ensino pré-graduado. Consideram-se 0,4 valores para a 

atividade docente do ensino pós-graduado, em pós-graduações, mestrados ou doutoramentos. 

~~ ~ 

Consideram-se 0,3 valores se o candidato tiver envolvimento em projetos de investigação. São considerados os projetos de 
2 Atividades de investigação Oa 0,3 

investigação realizados após a obtenção do Grau de Assistente. 

h) Outros fatores de valorização profissional, nomeadamente títulos académicos, sendo classificados da seguinte forma: 

1 Títulos e Cargos OaO,4 
Consideram-se 0,1 valores para cada título/cargo até ao máximo de 0,4 valores. São considerados títulos como Doutoramento, 

Mestrado e cargos em Ordens Profissionais/Sociedades/Associações Médicas, se relevantes. 

2 Júris ° a 0,3 
Consideram-se 0,1 valores para cada participação até ao máximo de 0,3. São apenas valorizadas participações como presidente 

ou vogal efetivo. 

3 Prémios Oa 0,3 Consideram-se 0,1 valores por cada prémio/distinção recebidas pelos candidatos no máximo de 0,3 valores. 

Valoração 
Oal 

OaO,7 

~-

OaO,3 

Valoração 
Oa1 

OaO,4 

° a 0,3 

Oa 0,3 

5 
Classificação 

Obtida 

0.7 

~-

0.3 

Classificaçio 
Obtida 

0.4 

0.3 

O 

I 

I 

I 

I 



II - Grelha da Prova Prática do Procedimento Concursal para o preenchimento de 1 voga de Assistente Graduado Sénior de Oftalmologia no Instituto de Oftalmologia Dr. Goma 
Pinto 

A - Projeto de Gestão apresentado 

1 Conteúdo DaS 

~ - -~--_._--

2 Relevância DaS 

B - Discussão do projeto de gestão apresentado. 

1 Discussão DaS 

-------_.- ---- ------~~~ ---

2 Capacidade de argumentação Oa5 

Forma como descreve, pormenoriza o projeto, evidencia metas e avalia resultados. 

Adequação da linguagem utilizada. 

Relevância do projeto, exequibilidade e interesse para a especialidade, instituição e sociedade. 

Clareza do discurso e da forma como se defende das questões colocadas. 

Adequação da linguagem utilizada na defesa dos argumentos. Capacidade de reação perante novos desafios consequentes à 

implementação do projeto. 

Valoração 
Oal0 

DaS 

DaS 

Valoração 
Oal0 

DaS 

DaS 

Classificação 
Obtida 

5 

4.6 

Classfflcaçio 
Obtida 

4.25 

4.25 

t~ 'Nota·Plnal, -. ~ - ~ F O ~ 20 I 17.400 



Procedimento concursal comum com vista ao recrutamento de pessoal médico, para um lugar na 
categoria de Assistente Graduado Sénior, da área hospitalar de Oftalmologia, da carreira especial 

médica, do mapa de pessoal do Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto 

Aviso n.$! 2U9/2020 - Diário da República n.$! 27, Série /I de 07/02 e Aviso n.$! 15418/2020 - Diário da República n. g 193, Série 1/ de 

02/10 

CANDIDATAS 

Sandra Maria Soares Barrão Pinto 

LISTA UNITÁRIA DE ORDENAÇÃO FINAL 

DISCUSSÃO 
CURRICULAR 

17.4S0 

PROVA 
PRÁTICA 

19.500 

NOTA FINAL 

18.065 

Maria da Conceição Rodrigo de Sousa de Ornelas 17.100 18.100 17.400 

Lisboa, 19 de março de 2021 

OPRESIDENTQL~.Q ~ 

OSVOG 

,-:-:-
ÚAl \ ~ {fit,&(t h'\1~ (ck cJ1 o~ 't~j(n y 

Dra. Teresa Soudo Fonseca ,/ 

/ 
/ 


