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Procedimento concursal comum, para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado, para preenchimento de 3 (três) postos de trabalho, na carreira e categoria de assistente 

operacional do mapa de pessoal do Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto. 

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, pelas 14 horas, nas instalações do 

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 3 

(três) postos de trabalho, na carreira de Assistente Operacional e categoria de Assistente Operacional, do 

mapa de pessoal do Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto, aberto pelo Aviso (extrato) n.º 8611/2022, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 82, de 28 de abril, com o Código de Oferta na BEP n.º 

O E 2 O 2204/0827 . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O júri é co n st it u í do po r: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presidente _ Odete Nascimento Afonso, Enfermeira Gestora do Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto; 

1º Vogal Efetivo - Fernanda Maria Mendes Costa Nunes, Enfermeira Especialista do Instituto de 

Oftalmologia Dr. Gama Pinto, que substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos; ----------------------

2.º Vogal Efetivo - Sandra Flora dos Santos Franco Figueiras, Técnica Superior do Instituto de Oftalmologia 

O r. G a m a Pi nto; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estiveram presentes todos os membros efetivos do Júri.-----------------------------------------------------------------

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------

1. An á I i se e a p reci a çã o das ca n di d a t u ra s re ce b i das; ----------------------------------------------------------------

2. Elaboração da lista dos candidatos admitidos e excluídos; -----------------------------------------------------

3. Definição da aplicação dos métodos de seleção a aplicar a cada candidato admitido; ------------------

1 - No que se refere à análise e apreciação das candidaturas, verificou o júri que foram rececionadas as 

segu i ntes ca nd id atu ra s, em n ú mero de 8 (o ito ): -----------------------------------------------------------------------------
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Rui Alexandre Farinha Nunes Quinta 

Agna Moreira Morgado 

Ana Filipa Marques do Nascimento 

Tatiana Rosário Nascimento Abreu 

Vanda Cristina Infante de Sousa 

Paulo Renato Alves Figueiredo Caldas Pimentel 

Maria Adília Marçal Pereira 

Luis Miguel da Silva Oliveira 

IN51HlHO lJt OfIAIJI.\Ol<X;1A 
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2 - Após análise das candidaturas, o júri elaborou a lista de candidatos a admitir e a excluir do procedimento 

concursal em apreço (anexo I), indicando, no caso dos candidatos cuja intenção é excluir, quais os motivos 

legais para o fazer: 

Ca nd i d atos Ad m i t i d os : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pau lo R e n a to Alve s Fig u e i re doCa I das Pi m e nt e I ----------------------------------------------------------------------------

Van d a C ri st i n a ln fa nte de 50 u sa -------------------------------------------------------------------------------------------------

Relativamente aos candidatos admitidos o júri deliberou ainda solicitar o preenchimento do formulário de 

tratamento de dados, a que se refere o ponto 8.4 do aviso de abertura, publicitado na Bolsa de Emprego 

Público - BEP, dando o prazo de cinco dias uteis, para a devolução do formulário devidamente preenchido 

e a ss i na do. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ca n d i d atos Exc lu í dos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agna More i ra Mo rga d o a )----------------------------------------------------------------------------------------------------------

An a F i I i pa Ma rq ue s do Na sc i m e n to a )-------------------------------------------------------------------------------------------
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Lu is M igue I da Si Iva O live i ra a )---------------------------------------------------------------------------------------------------

M a ria Ad íI ia Ma rça I Pe re i ra a )----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rui Alexandre Farinha Nunes Quinta a) 

Tatia na Rosá rio Nasci me nto Abre u a )-------------------------------------------------------------------------------------------

Em que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) Nos termos da alínea b) do número 6.2 do aviso de abertura, publicitado na Bolsa de Emprego Público

BEP, por não ser titular de vínculo de emprego público por tempo indeterminado, previamente constituído. 

2.1 - Assim, conforme o número 10 do aviso de abertura, publicitado na Bolsa de Emprego Público - BEP, 

o júri irá proceder à notificação dos candidatos excluídos, via email, nos termos dos artigos 121.º e 122.º 

do Código do Procedimento Administrativo, que dispõem de 10 dias úteis, a contar da data de notificação, 

para dizerem o que se lhe oferecer, no âmbito da audiência dos interessados. -------------------------------------

3 - No que se refere à aplicação do primeiro método de seleção, após análise das candidaturas o j úri 

d e I i be ro u o segu i nte : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1 - Aplicar o método de seleção Avaliação Curricular, nos termos do número 9.1 do aviso de abertura, 

publicitado na Bolsa de Emprego Público - BEP, aos dois candidatos admitidos, Paulo Renato Alves 

Figueiredo Caldas Pimentel e Vanda Cristina Infante de Sousa, considerando que já são detentoras da 

categoria de assistente operacional, exercendo as funções inerentes à referida categoria, ou seja, exercem 

as funções inerentes ao conteúdo funciona l do posto de trabalho para o qual foi aberto o presente 

p roced i m e nto co ncu rsa I: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião cerca das 15 horas, e para que conste, lavrou

se a presente ata que vai ser lida e assinada pelo júri. --------------------------------------------------------------------

O Júri 

~~~~~ 
(Odete Nascimento Afonso) 

(Fernanda Maria Mendes Costa Nunes) 

(Sandra Flora dos Santos Franco Figueiras) 
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