
ATA N.o 4 

Aos 9 dias do mês de novembro~ pelas 9.00 horas, no 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 1 posto de trabalho, 
na carreira especial de técnico superior de diagnóstico e terapêutica, na categoria de técnico 
superior de diagnóstico e terapêutica área de farmácia do mapa de pessoal do Instituto de 
Oftalmologia Doutor Gama Pinto~ constituído pelos seguintes elementos:----------------------------

Presidente - Luis Fernando Gaspar Salgueiro~ Técnico Coordenador das áreas de Diagnóstico e 
Terapêutica do Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto --------------------------------------------------

Vogais Efetivos: 

1ª vogal efetiva: Maria Eugénia Antunes Ferreira, técnica superior de diagnóstico e terapêutica 

da área profissional de Farmácia, do Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto, que substitui o 
p resid e nte na s su a s fa Ita s e i m ped i m e ntos---------------------------------------------------------------------

2ª vogal efetiva: Carina Filipa Azevedo Martins da Costa, técnica superior de diagnóstico e 

terapêutica da área profissional de Farmácia, do mapa de pessoal da Administração Regional 
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP; ---------------------------------------------------------------------------

Após notificação da candidata única admitida ao concurso, esta prescindiu do prazo de 

audiência dos interessados, o júri deliberou nos termos do artigo 27 Q da portaria 154/2020 
aprova r a I i sta u n itá ri a d e o rd e n a çã o fi n a I : ----------------------------------------------------------

Candidato admitido: Margarida Maria dos Santos Martins Gomes Ferreira - classificação final 
16,31 va lo res -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nos termos do artigo 29Q no nQ 2 a candidata será notificada da lista unitária de classificação 
fi n a I. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Júri vai enviar a Lista Unitária de classificação final para homologação do dirigente máximo 
do órgão que procedeu à sua publicitação. ---------------------------------------------------------------------

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que 

segue assinada pelos membros do júri que nela estiveram presentes. 

Lisboa, 9 de novembro de 2021 
O Júri 
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