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público por tempo indeterminado, com vista ao preenchimento de 01 (um~ posto de/ ~':Y
trabalho na carreira especial de Técnico de Informática na categoria de Técnico de ~";'Y~ 
Informática de Grau 1, nível 1, do mapa de pessoal do Instituto de Oftalmologia Dr. 

Gama Pinto 

ATA N.º 2 

Aos vi nte e nove dias dia do mês de outub ro do ano de dois mil e vinte um, pelas ca torze horas 

e trinta minutos, reuniu, através de plataforma Teams, o júri Concurso interno geral de ingresso 

para constitu ição de relação juridica de emprego púb lico por tempo indeterminado, com vista 

ao preenchimento de 01 (um) posto de trabalho na carreira especial de Técnico de Informática 

na categoria de Té cnico de In formática de Grau 1, nive l 1, do mapa de pessoal do Instituto de 

Oftalmologia Dr. Gama Pinto, publicado pelo Aviso n.Q 1861/2021, no Diário da República, n.º 

192,2' se rie, de 1 de outubro de 2021, código de oferta SEP n.º OE202110/0015. 

Estiveram pre sente s na reunião os seguintes membros do júri: 

Presidente: Luis Fernando de Sousa Guedes, Chefe de Divisão do Gabinete de Tecnologias de 

Informação e Comunicação, da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais; 

Vogais efet ivos: Nuno Ricardo Fragoso Dominguinhos, Especialista de Informát ica, da 

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e José Emílio Corde iro Fernandes, 

Vogal Executivo do Conselho Di ret ivo do Instituto de Ofta lmologia Dr. Gama Pinto 

A prese nte reunião teve a segu inte ordem de t ra balhos: 

1. Verificação dos requisitos de admissão, nos termos dos ar!.º 33.º do Decreto-Lei n.' 

204/98, de 11 de julho; 

2. Lista dos ca ndidatos admitidos e excluidos ao concurso interno geral de ingresso; 

3. Convocação dos candidatos admitidos, nos termos do ar!.Q 35.º do Decreto-Lei n.º 

204/98, de 11 de julho, 
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1- Verif icação dos requisitos de admissão, nos termos dos art.º 33.º do Decreto-lei n.º 204/98, 

de 11 de julho. 

o júri do concurso verificou que, terminado o prazo para o envio de cand idaturas, cujo prazo, 

de 10 dias úteis terminou a 18 de outubro, fo ram rececionada três candidat uras, refe rentes aos 

seguintes candidatos: 

'r Art ur Mal in ine 

» Fernando Sérgio Dolbeth e Costa de Faria leal 

'r Gonçalo luis Ca rdoso Melo 

De seguida o júri procedeu à verificação dos requisitos legais de admissão, designadamente os 

constantes nos pontos 9 a 10.2, do Aviso de abertura, 

Todos os candidatos possuem as habilitações literárias exigidas no pon to 9 do aviso de abertura 

e comprovaram se r detentores de vínculo e emprego público (VEP), por tempo indeterminado. 

Verificou ainda o júri, que o candidato Fernando Sérgio Dolbeth e Costa de Fária leal, remeteu 

o comprovativo de VEP, por email de dia 25 de outubro, info rmando que por lapso não juntou 

à cand idatura. 

o júri, deliberou por unanimidade, aceitar todas as cand idaturas, por os candidatos cumprirem 

os requisitos de admissão ao concurso, e notifica r o candidato, Fernando Sérgio Do lbeth e Costa 

de Fa ria Lea l, que deverá proceder à entrega do original da decla ração de vinculo de emprego 

público, no prazo de 5 dias úteis. 

2 - Lista dos candidatos admit idos e excluidos ao concurso interno geral de ingresso . 

Na sequência da verificação dos requisitos de admissão, o júri deliberou por unanimidade 

aprovar a lista de cand idatos admitidos ao concurso (Anexo I), ver ificando-se que não existem 

ca ndidatos exc luidos. 

Neste âmbito e nos termos do n. º 2 do art .• 33 .• do Decreto-Lei n .• 204/98, de 11 de julho, 

deverá ser fixada no serviço uma relação dos candidatos admitidos. 
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3 - Convocação dos cand idatos admitidos, nos termos do art.' 35.' do Decreto-Lei n.' 204/98, 

de 11 de julho. 

Considerando que não se verifica a existência de candidatos exclu ídos, o júri deliberou, por 

unanimidade proceder à convocação dos candidatos admitidos para a real ização dos métodos 

de seleção. 

Verificando-se que os candidatos admitidos não são detentores da carreira/categoria de técnico 

de informática, deliberou o júri , por unanimidade, aplicar o método de seleção obrigatório -

prova de conhecimentos, a todos os candidatos, deliberando ainda, por unanimidade que o 

referido método de seleção seria aplicado no dia 26/11/2021 , pelas 10H30, nas instalações do 

Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto , sitio na Travessa Larga, n. ' 2, em Lisboa. 

Ainda, e considerando que os candidatos admitidos são em número de três, deliberou o júri por 

unanimidade proceder à aplicação do método de seleção facultat ivo - Entrevista Profissional de 

Seleção, no mesmo dia, 26/11/2021, na segu inte ordem: 

-- -- - --

Entrevista Profissional de Seleção 

Dia 26/11/ 2021 

Nome: Hora : 

Artur Ma linine 14hOO 

Fernando Sérgio Dolbeth e Costa de Faria Leal 14H30 

Gonçalo Luis Cardoso Melo lSHOO 

Assim, e nos termos do n,º 2 do arL º 35. Q e do n.º 2 do art. º 34 .º ambos, do Decreto- Le i n. º 

04/98, de 11 de ju lho, deliberou o júri, por unanimidade proceder à notificação dos candidatos 

admitidos para apl icação dos métodos de seleção, deliberando ainda que, além da notificação 

via ofício registado, conforme determina a alínea a) do n.º 2 do art.º 34. 2 , será o referido ofício 

remetido por email aos cand idatos. 
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Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião cerca das treze horas e para que 

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

o Júri I ' 

/ 

~t;1 ~\tJv\ 
Luis Fernando de Sousa Guedes 

Nuno Ricardo Fragoso Dominguinhos 

José Emílio Cordeiro Fernandes 
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