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Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto

ATA N. 3

Procedimento concursal comum, pata constituição de relação jurídica de emprego público por

tempo indeterminado, pata 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 dezassete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, pelas 10 horas, nas instalações do

instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto, sitas na Travessa Larga, n.2 2, Lisboa 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.2 16521/2022, publicado no Diário da República, 2. série, n.2 163, de 23 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;

Voga is 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;

Voga is 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.
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Estiveram presentes os membros efetivos do Júri.

A reunião teve ca seguinte ordem de trabalhos:

1. Aplicação de primeiro método de seleção — prova de conhecimentos;

2. Aplicação do segundo método de seleção — Entrevista profissional de seleção;

3. Elaboração da Lista de Ordenação Final.

1. Aplicação de primeiro método de seleção — prova de conhecimentos;

A prova de conhecimentos teve lugar no auditório das instalações do Instituto de Oftalmologia Dr. Gama

Pinto, tendo comparecido as duas candidatas convocadas.

Magda Helena Ruano e Sousa;

Paula Mansa Gomes dos Santos.

A prova de conhecimentos teve inicio às dez horas e dois minutos e terminou as onze horas e trinta e dois

minutos, tendo decorrido sem incidentes.

Após o términus da prova, o júri procedeu à sua correção, tendo sido obtidas as seguintes classificações: -

Nome Classificação PC

Magda Helena Ruano e Sousa 15,00 valores

Paula Mansa Gomes dos Santos 8,00 valores

As provas de conhecimentos corrigidas, foram anexas à presente ata, fazendo parte integrante da mesma.-

Terminada a correção da prova de conhecimentos, o júri informou, via telefone a candidata Magda Helena

Ruano e Sousa, de que tinha obtido nota superior a 9,5 valores, estando por isso convocada para

comparecer no segundo método de seleção.

Ligou depois à candidata Paula Mansa Gomes dos Santos, informando que tinha obtido avaliação inferior

a 9,5 valores, pelo que não seria submetida ao segundo método de seleção, ficando excluída do presente

procedimento concursal, conforme alínea c) do ponto 9.12 do aviso publicado na BEP.

2. Aplicação do segundo método de seleção — Entrevista profissional de seleção;

Compareceu à hora marcada, a candidata Magda Helena Ruano e Sousa, para a realização da entrevista

profissional de seleção.

Finda a entrevista, o júri procedeu à sua avaliação, tendo a candidata obtido a classificação de 15,00

valores, conforme fixa anexa à presente ata, fazendo dela parte integrante.

A candidata, Paula Mansa Gomes dos Santos, devido ao facto de ter sido excluída do procedimento

concursal, por ter obtido classificação inferir a 9,5 no primeiro método de seleção.
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3. Elaboração da Lista de Ordenação Final.

Finda a aplicação dos métodos de seleção, o júri elaborou a lista de ordenação final, nos termos do artigo

26.2 da Portaria n.2 125-A/2019, de 30 de Abril, alterada e republicada pela Portaria n.2 12-A/2021, de

11/01, conforme segue:

Lista de ordenação final

1 — Candidatos Admitidos:

Nome Classificação PC Classificação Classificação Final

(70%) EPS (30%)

Magda Helena Rua no e Sousa; 10,50 3,90 14,40 valores

2— Candidatos Excluídos

Paula Mansa Gomes dos Santos a)

Em que:

a) Por ter obtido classificação inferior a 9,5 valores na prova de conhecimentos.

Deliberou ainda o júri, notificar as candidatas, por correio eletrónico, nos termos conjugados do n.2 1 do

artigo 28.2 e do artigo 10.2, ambos da Portaria n.2 125-A/2019, de 30 de Abril, alterada e republicada pela

Portaria n.2 12-A/2021, de 11/01, da lista de ordenação final, disponde de 10 dias úteis, nos termos dos

artigos 121.2 e 122.2 do código do procedimento administrativo, para virem em sede de audiência de

interessados, dizer o que lhes oferecer.

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião cerca das l6horas, e para que conste, lavrou-

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

O Júri

Florbela de Jesus Brites

&/ttLÓvA

Catarina Isabel de Oliveira Moura Rosa

cíN nrWp C’v.j
Sandra Flora dos Santos Franco Figueiras

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

TEL + 351 21355 30 60 FAX + 351 21 354 16 64 EMAIL. rect1rsoshumanosjggifflo.Ioi3-sa3de.t
sww.ipinto.min-saude.pt


