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Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto 

 

ATA N.º 2 

 

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

indeterminado, para preenchimento de 1 (um) posto de trabalho, na carreira e categoria de técnico 

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

 

Aos vinte dias dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, pelas 14h30, através da plataforma 

Microsoft Teams, 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 

de Técnico Superior e categoria de Técnico Superior, do mapa de pessoal do Instituto de Oftalmologia Dr. 

Gama Pinto, aberto pelo Aviso (extrato) n.º 16521/2022, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 

163, de 24 de agosto, Oferta Pública de Emprego Público BEP OE202208/0700------------------------------------- 

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

Presidente — Florbela de Jesus Brites, Chefe de Divisão dos Serviços Financeiros do Instituto de 

Oftalmologia Dr. Gama Pinto; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vogais Efetivos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.° Vogal Efetivo — Catarina Isabel de Oliveira Moura Rosa, Chefe de Divisão do Serviço de 

Aprovisionamento do Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto, que substitui o Presidente nas suas faltas 

e impedimentos; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.° Vogal Efetivo — Sandra Flora dos Santos Franco Figueiras, Técnica Superior do Instituto Nacional de 

Emergência Médica; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1.° Vogal Suplente — Paula Cristina Oliveira Mendes Ribeiro, Técnica Superior do Instituto de Oftalmologia 

Dr. Gama Pinto; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.° Vogal Suplente — Ana Paula Rodrigues dos Santos, Técnica Superior do Instituto de Oftalmologia Dr. 

Gama Pinto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos da ordem de trabalhos: ----------------------------------------------- 

1. Análise e apreciação das candidaturas rececionadas; ---------------------------------------------------------- 

2. Elaboração da lista dos candidatos admitidos e excluídos; --------------------------------------------------- 
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3. Definição da aplicação do método de seleção obrigatório a aplicar a cada candidato admitido; -- 

4. Marcação da data de aplicação do método obrigatório –Prova de Conhecimentos e do método 

facultativo – Entrevista Profissional de Seleção; ----------------------------------------------------------------- 

1 – Terminado o prazo de receção das candidaturas, e decorrido os três dias de dilação do correio, o júri 

verificou que foram rececionadas as seguintes candidaturas, em número de duas: ------------------------------- 

➢ Magda Helena Ruano e Sousa; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

➢ Paula Marisa Gomes dos Santos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – Após a análise das candidaturas, o júri verificou que as duas candidatas a concurso reuniam os requisitos 

para admissão ao presente procedimento concursal, tendo elaborado a lista de candidatos a admitir, 

conforme consta do anexo I, à presente ata. --------------------------------------------------------------------------------- 

3 – No que se refere à aplicação do primeiro método de seleção, após análise das candidaturas, o júri 

deliberou por unanimidade, aplicar às duas candidatas o método obrigatório – Prova de conhecimentos, 

nos termos do ponto 9.2 do aviso de abertura publicitado na BEP (OE202208/0700). ---------------------------- 

4 – Verificando-se que apenas foram opositoras ao presente procedimento concursal, duas candidatas e 

por uma questão de celeridade procedimental, o júri, deliberou por unanimidade, o seguinte: 

4.1 - Marcar a aplicação do método de seleção Prova de Conhecimentos, que versará sobre as 

matérias/legislação indicadas no ponto 9.7 do aviso de abertura publicitado na BEP (OE202208/0700), para 

o próximo dia 17 de outubro de 2022, pelas 10h00, a realizar no Auditório Sousa de Aguiar, sito no 2.º 

andar das instalações do Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto, na Travessa Larga, n.º 2, em Lisboa. --- 

Devem as candidatas, fazerem-se acompanhar pelo cartão de cidadão ou outro documento identificativo, 

legalmente válido, para poderem realizar a referida prova---------------------------------------------------------------- 

4.2 – Marcar a aplicação do método de seleção – Entrevista Profissional de seleção, para o próximo dia 17 

de outubro de 2022, com a seguinte calendarização, a realizar no mesmo local que a prova de 

conhecimentos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nome Dia Hora 

Magda Helena Ruano e Sousa 17/10/2022 14H30 

Paula Marisa Gomes dos Santos 17/10/2022 15H00 

A aplicação do segundo método de seleção fica dependente da obtenção de uma classificação igual ou 

superior a 9,5 valores, na prova de conhecimentos, sendo essa informação dada às candidatas, 

pessoalmente até às 13h00 de dia 17 de outubro. ------------------------------------------------------------------------- 
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Por último, o júri deliberou, solicitar às candidatas o preenchimento da Declaração de consentimento 

informado para processo de seleção e recrutamento, nos termos do Regulamento Geral sobre Proteção de 

Dados, que se anexa e faz parte integrante da presente ata. ----------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião cerca das 15 horas e 30 minutos, e para que 

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

 

O Júri 

 

______________________________ 

Florbela de Jesus Brites 

 

______________________________ 

Catarina Isabel de Oliveira Moura Rosa 

 

__________________________________ 

Sandra Flora dos Santos Franco Figueiras 
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