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

03

/

2022

Tipo de contrato e respetiva carreira:
A termo

Data: 2022
Hora início:
Hora fim:

- 02
- 23
11:00
11:30

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: Apreciação de uma questão realizada por um candidato que foi excluído
e respetiva resposta que lhe foi dada;
Ordem de trabalhos

Ponto dois: Aprovação do Guião da Entrevista Profissional de Seleção e do modelo
da ficha individual;
Ponto três: Marcação da data e hora das entrevistas dos candidatos selecionados.
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Aos vinte e três dias do mês de fevereiro pelas onze horas reuniu o júri nas instalações da ESS|P.PORTO, a fim
de dar cumprimento à ordem de trabalhos acima referida. --------------------------------------------Aberta a sessão às onze 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: Apreciação de uma questão realizada
por um candidato que foi excluído e respetiva resposta que lhe foi dada. Procedeu-se à análise da questão
colocada pelo candidato Joel Fernando Rodrigues Vilas Boas: Boa tarde. Joel Fernando Rodrigues Vilas Boas,

portador do cartão de cidadão n.º 13006348, atendendo que fui excluído do procedimentos concursal comum
referido em epígrafe e também para o de Dirigente Intermédio 3.º Grau - SEF, pelo mesmo motivo, solicito a V.Exª
que me seja enviado um comprovativo em que demonstre que eu não declarei na plataforma que reunia os
requisitos gerais necessários para o exercício de funções públicas enunciados no Art.º 17 da Lei 35/2014 de 20
de junho, atendendo que se tratam de requisitos gerais para a constituição de vínculo de emprego público (o qual
eu tenho). Grato pela atenção disponibilizada. Com os melhores cumprimentos, Joel Vilas Boas ---------------A resposta dada ao candidato foi a seguinte: Boa tarde Exmo. Sr. Joel Vilas Boas, junto se remete em anexo
comprovativo do formulário da sua candidatura na plataforma DOMUS e como poderá verificar não assinalou os
requisitos de admissão, conforme documento anexo I. O júri concordou por unanimidade com a resposta
remetida ao candidato. --------------------------------- ----------------------------------------------O Júri procedeu a discussão do ponto dois da ordem de trabalhos: Aprovação do Guião da Entrevista Profissional
de Seleção e do modelo da ficha individual. A Entrevista Profissional de Seleção (EPS) visa avaliar, através da
relação interpessoal, de forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e os aspetos comportamentais
evidenciados durante a interação estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, observando as exigências
e responsabilidades do cargo a prover, bem como as atribuições, competências e perfil pretendido, de acordo
com os parâmetros de avaliação: Motivação da candidatura (MC), Qualidade da experiência profissional (QEP),
Sentido Critico (SC) , Capacidade de expressão e comunicação (CEC). O Júri aprovou por unanimidade o guião da
entrevista constante do anexo dois a esta ata e o modelo da ficha individual de avaliação dos candidatos na EPS
que consta do anexo três a esta ata. ------------------------------ --------------------------------------Ponto três da ordem de trabalhos: Marcação da data e hora das entrevistas dos candidatos selecionados para a
EPS. O júri deliberou que as entrevistas aos candidatos selecionados realizar-se-ão no dia sete de março. A hora
da entrevista da candidata Emiliana Machado Nunes de Vasconcelos irá ser ás 10,40h; a hora da entrevista da
candidata Paula Maria Vieira Neto de Sousa Fonseca será às 11h; a hora da entrevista da candidata Rosa Maria
da Silva Santos Castro será às 11,20h. Os candidatos serão notificados da data e hora da entrevista, através dos
endereços de correio eletrónico que constam dos documentos das suas candidaturas. ---------------------Nada mais havendo a tratar, pelas onze 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: 2022.02.25 18:36:56+00'00'

Paula Maria Costa Lopes
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Assinado por: Teresa Paula Ferreira Teixeira
Num. de Identificação: 09620193
Data: 2022.02.25 17:45:28+00'00'

Teresa Paula Ferreira Teixeira

Assinado por: PAULO SÉRGIO RIBEIRO NOGUEIRA
FERRAZ
Num. de Identificação: 11069258
Data: 2022.02.25 17:37:33+00'00'

Paulo Sérgio Ribeiro Nogueira Ferraz
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