ATA DE REUNIÃO: PROCEDIMENTO CONCURSAL DIRIGENTE
INTERMÉDIO 3º GRAU
Ata Nº

02

/

2022

Tipo de contrato e respetiva carreira:
A termo

Data: 2022
Hora início:
Hora fim:

- 02
- 09
15:00
16:30

Indeterminado

X Dirigente

Assistente Operacional

Assistente Operacional

X Intermédio

Assistente Técnico

Assistente Técnico

Técnico Superior

Técnico Superior

Informática

Informática

Outro

Outro

Local da reunião

3º Grau

X 4º Grau

Escola Superior de Saúde do Politécnico do Porto

Tipo de procedimento

Dirigente Intermédio de 4º Grau, para Coordenador dos Serviços de Gestão
Académica e de Apoio à Atividade Letiva da Escola Superior de Saúde
A – Uma vaga Coordenador dos Serviços de Gestão Académica e de Apoio à

Referência

Atividade Letiva
A Aguardar Publicação sob a forma de extrato - DRE- Diário da República

Publicitação do aviso

A Aguardar Publicação - BEP - Bolsa de Emprego Público
A Aguardar Publicação na página da Internet da ESS

Despacho
designação do Júri

de Despacho da Sra. Presidente da Escola Superior de Saúde do Politécnico do Porto,
de 2/11/2021
Presidente

Paula Maria Costa Lopes, Vice-Presidente da ESS

1º Vogal efetivo

Teresa Paula Ferreira Teixeira, Administradora da ESS

2º Vogal efetivo
Júri
1º Vogal suplente
2º Vogal suplente

Paulo Sérgio Ribeiro Nogueira Ferraz, Administrador da
Universidade de Trás os Montes e Alto Douro (UTAD)
Maria Manuela Ramos Vieira da Silva, Vice-Presidente da
ESS
José Miguel da Silveira Correia Saúde, Presidente do Conselho
Pedagógico da ESS

Ponto um: Elaboração da lista dos candidatos admitidos e excluídos;
Ordem de trabalhos

Ponto dois: Avaliação Curricular dos candidatos e elaboração da lista final dos
candidatos admitidos ao método seguinte de seleção: Entrevista Profissional de
Seleção.

Aos nove dias do mês de fevereiro pelas quinze horas reuniu o júri nas instalações da ESS|P.PORTO, a fim de dar
cumprimento à ordem de trabalhos acima referida. ------------------------------------------------------Página 1/3
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Aberta a sessão às quinze horas e verificada a presença de todos os elementos do Júri, a Presidente do Júri deu
início à reunião, cumprimentando todos os elementos do Júri e apresentando a ordem de trabalhos.
Seguidamente, iniciou-se a discussão do ponto um da ordem de trabalhos: Elaboração da lista dos candidatos
admitidos e excluídos. Procedeu-se à apreciação das candidaturas, verificação dos elementos apresentados
pelos candidatos, designadamente a reunião dos requisitos exigidos e a apresentação dos documentos
essenciais à admissão ou avaliação, do procedimento acima referido e elaborou-se a lista dos candidatos
admitidos e excluídos. ---------------------------------------------------------------------------------O Júri procedeu à confirmação das candidaturas que, no prazo previsto no edital, foram submetidas na
plataforma DOMUS. Verificou-se que foram submetidas seis candidaturas. O Júri analisou os processos de
candidatura, tendo deliberado, por unanimidade, admitir ao procedimento os seguintes candidatos, por serem
detentores dos requisitos exigidos por lei e se encontrarem nas condições previstas na publicação do
procedimento: -----------------------------------------------------------------------------------------

Nº Candidatura

Nome do(a) candidato(a)

18978

Ângela Sandra Gonçalves Antunes

18981

Emiliana Machado Nunes de Vasconcelos

18918

Paula Maria Vieira Neto de Sousa Fonseca

18899

Rosa Maria da Silva Santos Castro

Próximo método de seleção a
que fica admitido

Avaliação Curricular

Mais foi deliberado, também por unanimidade, excluir os seguintes candidatos, pelos motivos abaixo indicados:

Nº Candidatura

Nome do(a) candidato(a)

Motivo(s) da Exclusão

18893

Joel Fernando Rodrigues Vilas Boas

a

18949

Ricardo Filipe dos Reis Cruz

b

Motivo de exclusão:
a. - Não declara na plataforma de candidatura que reúne os requisitos gerais necessários para o exercício de
funções públicas enunciados no Art.º 17 da Lei 35/2014 de 20 de junho ----------------------------b. - Não possuiu relação jurídica de emprego público --------------------------------------------------Ponto dois da ordem de trabalhos: Avaliação Curricular dos candidatos e elaboração da lista final dos candidatos
admitidos ao método seguinte de seleção: Entrevista Profissional de Seleção. O júri procedeu à apreciação das
candidaturas apresentadas pelos candidatos considerando o disposto no ponto 8.2 do Edital. Nesse âmbito, a
avaliação Curricular pondera a habilitação académica (AC), a formação profissional (FP) e a experiência
profissional (EP), sendo que a pontuação da avaliação curricular apresentada no anexo I resulta da seguinte
fórmula: AC = 0,3HA +0,3FP + 0,4EP. -------------------------------------------------------------------Página 2/3
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Foi também elaborada uma tabela com a lista ordenada pela pontuação da Avaliação Curricular dos candidatos
admitidos ao próximo método de seleção: Entrevista Profissional de Seleção (EPS), que se apresenta no anexo I
à presente ata. ----------------------------------------------------------------------------------------Os candidatos são notificados das deliberações do júri do procedimento, através da inserção da presente ata na
plataforma DOMUS e da subsequente notificação, gerada por essa plataforma, para os endereços de correio
eletrónico que constam dos documentos das suas candidaturas. -----------------------------------------Nada mais havendo a tratar, pelas dezasseis horas e trinta minutos, a Presidente do Júri declarou encerrada a
reunião, da qual para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada por todos os membros do júri. ------

Assinado por: Paula Maria da Costa Lopes
Num. de Identificação: 06554476
Data: 2022.02.09 19:36:42+00'00'

Paula Maria Costa Lopes
Assinado por: Teresa Paula Ferreira Teixeira
Num. de Identificação: 09620193
Data: 2022.02.10 12:16:55+00'00'

Teresa Paula Ferreira Teixeira

Assinado por: PAULO SÉRGIO RIBEIRO NOGUEIRA
FERRAZ
Num. de Identificação: 11069258
Data: 2022.02.10 13:58:55+00'00'

Paulo Sérgio Ribeiro Nogueira Ferraz
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