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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 trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, pelas 10 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.Q 8611/2022, publicado no Diário 

da República, 2. ª série, n. Q 82, de 28 de abril, com o Código de Oferta na BEP n. Q OE202204/0827.-----------

Estive ra m prese ntes os segu i ntes e leme ntos do júri: ---------------------------------------------------------------------

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

1Q 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. Q Vogal Efetivo - Sandra Flora dos Santos Franco Figueiras, Técnica Superior do Instituto de Oftalmologia 

O r. G a m a Pinto; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vogal suplente - Maria Rosa Fernandes, Enfermeira Especialista do Instituto de Oftalmologia Dr. Gama 

P i n to . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A re uni ã o teve a seg u i nte o rd e m de tra ba I ho s. ------------------------------------------------------------------------------

1 - Aplicação e avaliação do segundo método de seleção - Entrevista profissional de seleção; -------

2 - Elaboração da Lista de Ordenação FINAL (LUOF) 

1- Aplicação e avaliação do segundo método de seleção - Entrevista Profissional de Seleção (EPS) --------

O Júri procedeu à realização e avaliação das Entrevistas Profissionais de Seleção dos candidatos, nas 

instalações do Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto, de acordo com a calendarização publicitada na 

ata n.Q 3 e os critérios fixados na ata n. Q 1, cujas fichas individuais constam em anexo à presente ata e dela 

fa ze m pa rte i nteg ra nte s. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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~"'laJ>compareceu um candidato dos dois convocados para a realização do presente método de seleção: ---------

~ Va n d a C r i st i n a ln f a n te de So usa . --------------------------------------------------------------------------------------------------

As Entrevistas Profissionais de Seleção iniciaram-se à hora marcada, 10hOOm, e terminaram às llh30, sem 

qualquer incidente, verificando-se a seguinte classificação dos candidatos: -----------------------------------------

Nome Classificação EPS 

Paulo Renato Alves Figueiredo Caldas Pimentel a) 

Vanda Cristina Infante de Sousa 13,65 

a) Não compareceu à entrevista 

A folha de presenças do referido método de seleção, encontra-se no anexo II à presente ata, fazendo dela 

parte i n te g ra n te. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Da aplicação do segundo método de seleção, foi efetuada lista de candidatos admitidos e excluídos, lista 

essa que co n sta e mane xo III à p re se nte ata. ---------------------------------------------------------------------------------

2 - E I a bo ra çã o d a I i sta d e o rd e na çã o fi n a I: -----------------------------------------------------------------------------------

Após a avaliação do segundo e último método de seleção, deliberou o júri, por unanimidade proceder à 

elaboração da lista de ordenação final, tendo em atenção as classificações obtidas nos métodos de seleção 

- prova de conhecimentos/avaliação curricular e entrevista profissional de seleção. -----------------------------

Nome Classificação AC/PC Classificação EPS Nota Final 

Vanda Cristina Infante de Sousa 13,50 14,00 13,65 

Com a aprovação em todos os métodos de seleção aplicados, será efetuada por ordem decrescente da 

média aritmética ponderada das classificações quantitativas obtidas em cada método de seleção: 

1.1. Ca n di d a to s a d m iti dos: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Nome Classificação Final 

Vanda Cristina Infante de Sousa 13,65 

1.2. Ca nd idatos Excl u ídos: -------------------------------------------------------------------------------------------------

Nome 

Paulo Renato Alves Figueiredo Caldas Pimentel 

a) Não compareceu à entrevista 
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Mais deliberou o júri, por unanimidade, notificar os candidatos da classificação do último método de 

seleção, da lista de admitidos e de excluídos, bem como da lista de ordenação final de acordo com o 

estabelecido no art. Q 22 .Q e seguintes da Portaria n. Q 125-Aj2019, de 30 de abril, na sua versão atualizada, 

através de envio de mensagem, por correio eletrónico, nos termos do art.Q 10.Q da referida Portaria, com 

indicação que o processo se encontra para consulta no Serviço de Gestão de Recursos Humanos do IOGP, 

para em conjugação com os art. Q 121.Q e 122.Q do Código do Procedimento Administrativo, exercerem, 

querendo, no prazo de 10 dias úteis a contar da data do recibo de entrega da mensagem de correio 

e let ró nico, o di re ito de pa rti ci pa çã o dos i nte ressa dos. -------------------------------------------------------------------

Por último, o júri deliberou, disponibilizar na página da internet do IOGP, a presente ata e o formulário tipo 

pa ra exe rcício do di re ito de pa rtici pação d os i nte ressados. -------------------------------------------------------------

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião cerca das 12 horas, e para que conste, lavrou

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

o Júri 

w -e+ t2l4~L 
(Odete Nascimento Afonso) 

(Fernanda Maria Mendes Costa Nunes) 

(Sandra Flora dos Santos Franco Figueiras) 

(Maria Rosa Fernandes) 
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