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

indeterminado, para preenchimento de 1 (um) posto de trabalho, na carreira especial de enfermagem, 

na categoria de enfermeiro gestor do mapa de pessoal do Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto. 

Aos vinte e cinco dias do mês de julho 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 1 (um) posto de 

trabalho, na carreira especial de enfermagem, na categoria de enfermeiro gestor, do mapa de pessoal do 

Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto, aberto pelo Aviso (extrato) n. 2 12043/2022, publicado no Diário 

da República, 2.ª série, n. 2 115, de 15 de junho de 2022, Oferta Pública da BEP OE202206/0570. --------

O júri é constituído por: ---------------------------------------------------------

Presidente: Maria João Maurício Pinto Eliseu, Enfermeira Gestora do Hospital Prisional São João de Deus, 

da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais;-----------------------------------------------

Vo g a i s E fe t iv os: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1: Vogal Efetivo - Maria Manuela Fonseca Teotónio, Enfermeira Gestora do Centro Hospitalar 

Universitário Lisboa Central, que substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos;-------------------------

2: Vogal Efetivo - Paula Alexandra Rosa Luís Santos, Enfermeira Gestora do Centro Hospitalar 

U n iversitá rio Lisboa Centra I; -------------------------------------------------------------

Vogais suplentes:--- ----------- ---------------------------------

1. 0 Vogal Suplente - Maria Gabriela dos Santos Albuquerque, Enfermeira Gestora do Hospital Professor 

Do uto r Fe rn a n d o da Fo n se ca; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

2: Vogal Suplente - Lina Maria Duque Martins, Enfermeira Gestora Centro Hospitalar Lisboa Ocidental.

Est ive ra m p re se nte s tod o sos me m b ro s do Júri. ------------------------------------------------------------------------------

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

1- Apreciação das candidaturas e elaboração da lista de candidatos admitidos e excluídos. -------------------

2 - Aplicação do primeiro método de seleção - Avaliação curricular ---------------------------------------------------

3 - Marcação da data de aplicação do segundo método de seleção - Prova Publica de Discussão Curricular.-

Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto 
Travessa Larga, n. "2, 1169-019 Lisboa , PORTUGAL 

TEL + 351 21 3553060 FAX + 351 21 354 1664 EMAIL. rÇ.ÇJ.l!§.!.>-".!mlll;lIlo$("'ig1lln!QJ.llJ.!l~~i!,!!l!.~ ,.P! 
\\'ww.tunjn I H.III{n-~lI cI (.~ .111 

1/4 



REPÚBLICA 
PORTUGUESA 
SAÚDE 

s SERVIÇO NACIONAL 
DE SAÚDE 

1- Apreciação das candidaturas e elaboração da lista de candidatos admitidos e excluídos. ------:--------

Findo o prazo de submissão das candidaturas, verificou-se que foram rececionadas três candidaturas ao 

presente procedimento concursal, conforme segue: --------------------------------------

Fe rna nda M a ria Mendes Costa Nunes ------------------------------------------------------------------------------------------

Ma ria da Anunciação Silva Ca rdoso Jaime ------------------------------------------------------------------------------------

A na M a ria Alves Póvoa Ca lia d o ---------------------------------------------------------------------------------------------------

De seguida o júri procedeu à apreciação das candidaturas remetidas para verificação dos elementos 

so I i cita dos no ponto 8.5 d o a v i so da B E P --------------------------------------------------------------------------------------

o júri verificou que as candidatas reuniam os requisitos de admissão ao presente procedimento concursal, 

tendo elaborado a seguinte lista de candidatos admitidos: ---------------------------------

1.1 - Ca n d i d a to s Ad m iti d o s-------------------------------------------------------------------------------------------------------

An a M a ria Alve s Póvo a Ca lia d o --------------------------------------------------------------------------------------------

Fe rn a nd a M a ria Me nd es Costa Nu n e s -----------------------------------------------------------------------------------

M a ri a da An u n ci a çã o Silva Ca rd o so J a i m e ------------------------------------------------------------------------------

2 - Aplicação do primeiro método de seleção - Avaliação curricular ------------------------------------------------

Nos itens referentes à formação ministrada e formação frequentadas, foram contabilizadas as ações de 

formação no período temporal compreendido entre 1 de junho de 2017 a 1 de junho de 2022.--------------

O júri procedeu à avaliação curricular, nos termos do art. Q 26. Q da Portaria n.Q 153/2020, de 23 de junho, 

das candidatas admitidas, tendo sido obtidas as seguintes classificações, que constam das fichas de 

avaliação anexas à presente ata e que dela fazem parte integrante: ----------------------------

Nome Classificação da AC 

Ana Maria Alves Póvoa Callado 16,00 

Fernanda Maria Mendes Costa Nunes 14,90 

Maria da Anunciação Silva Cardoso Jaime 12,85 

Deliberou ainda o júri, proceder à notificação das candidatas via correio eletrónico, da classificação obtida 

no primeiro método de seleção, nos termos dos artigos 121.Q e 122.Q do CPA, para que no prazo de 10 dias 

uteis, virem dizer o que I hes oferecer. ------------------------------------------------------------------------------------------
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3 - Marcação da data de aplicação do segundo método de seleção - Prova Publica de Discussão 

Curricular. 

Considerando não existirem candidatos a excluir, após aplicação do primeiro método de seleção, deliberou 

o júri marcar a aplicação do segundo método de seleção - Prova Publica de Discussão Curricular, no próximo 

dia 23 de agosto de 2022, no Auditório Sousa Aguiar, nas instalações do Instituto de Oftalmologia Dr. Gama 

Pinto, sito na Travessa Larga, n.º 2 em Lisboa, de acordo com a seguinte calendarização, que deverá ser 

notificada aos candidatos através de correio eletrónico:-------------------------

Nome Dia 
Hora 

Ana Maria Alves Póvoa Callado 23/08 10H30 

Fernanda Maria Mendes Costa Nunes 23/08 12HOO 

Maria da Anunciação Silva Cardoso Jaime 23/08 15HOO 

Conforme dispõe o n.º 4 do art.º 8.º da Portaria n.º 153/2020, de 23 de junho, deverá a presente 

calendarização ser publicitada na página eletrónica, conforme anexo I à presente ata, e deverá ainda ser a 

i n fo rm a çã o a fi xa d a e m loca I v is íve I e p ú b I i co d o I OG P . -------------------------------------------------------------------

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião cerca das 17 horas e 30 minutos, e para que 

conste, lavrou-se a presente ata que vai ser lida e assinada pelo júri, sendo a mesma remetida nesta data 

ao serviço de gestão de recursos humanos do IOGP, para notificação dos candidatos e publicação na página 

d a i n t e r n e t. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

o Júri 

"~' Er 
o aunclo Into Iseu 
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Una Maria Duque Martins 
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