Ata N.º 4
No dia 20 de janeiro de 2021, reuniu nas Instalações do INEM, I.P., o Júri do procedimento concursal comum de
recrutamento para o preenchimento de 1 (um) posto de trabalho na carreira e categoria de Técnico Superior, do mapa
de pessoal do INEM, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para o
Gabinete de Certificação e Acreditação, cujo aviso n.º 15220/2020, foi publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º
192, de 01 de outubro e publicitado na BEP com o número OE202009/0944, estando presentes todos os membros que
o compõem, conforme a deliberação do Conselho Diretivo, de 3 de junho de 2020, para discussão dos assuntos
constantes da ordem de trabalhos abaixo enunciada.----------------------------------------------------------------------------------Ordem de trabalhos:
1.

Identificação dos candidatos admitidos que compareceram à realização do método de seleção obrigatório –
prova de conhecimentos (PC)

2.

Resultados obtidos da aplicação do método de seleção obrigatório - prova de conhecimentos

Ponto 1. da ordem de trabalhos – Relativamente aos candidatos notificados para realização do método de seleção
obrigatório, PC, nos termos do número 15.1.1 do Aviso de Abertura integral da BEP, apurou-se o seguinte:

Candidatos convocados para a realização da Prova de Conhecimentos
Ana Margarida Ferreira Pacheco

Compareceram
Sim
Sim

Não
Não

Andreia Cristina Pires Afonso
Carla Filipa Da Silva Martins

Sim

Carla Sofia Rocha Soares

Sim

Cátia Sofia Esteves da Cruz

Sim

Cecília Maria Silva dos Reis

Sim

Diogo Manuel Ferreira Vencá

Sim

Elisabete da Conceição Teixeira Martins

Sim
Não

Joana da Fonseca Amaro
Luis Filipe Dias de Quintas Gomes

Sim

Luis José da Luz Canaria

Sim
Não

Maria Irene Santos Barbosa
Nuno Joaquim de Santa Maria Fernandes Morgadinho

Sim

Sónia Alexandra Ferreira Albino

Sim
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Ponto 2. - Resultados obtidos da aplicação do método de seleção obrigatório
O júri procedeu à correção da prova de conhecimentos aplicada aos candidatos que consistiu numa prova para
avaliação de conhecimentos teóricos.
A correção da prova, em que foi garantido o anonimato através da colocação de número convencional em cada
enunciado, foi efetuada com recurso à grelha de respostas da prova de conhecimentos.
Após a correção da prova, o júri procedeu à identificação dos enunciados da mesma e deliberou por unanimidade
atribuir as valorações considerando que cada resposta certa tem uma pontuação de 1 valor e que a ausência

de resposta ou resposta errada, será valorada com “0” valores, nos termos do número 15.1.1. do Aviso de
Abertura integral da BEP, cujos resultados obtidos constam na lista a seguir indicada elaborada de acordo com o n.º 1
do artigo 25.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril.

Candidatos que compareceram na PC
Ana Margarida Ferreira Pacheco
Carla Filipa Da Silva Martins
Carla Sofia Rocha Soares
Cátia Sofia Esteves da Cruz
Cecília Maria Silva dos Reis
Diogo Manuel Ferreira Vencá
Elisabete da Conceição Teixeira Martins
Luis Filipe Dias de Quintas Gomes
Luis José da Luz Canaria
Nuno Joaquim de Santa Maria Fernandes Morgadinho
Sónia Alexandra Ferreira Albino

Classificação
da PC
19
18
19
17
15
18
17
18
18
20
18

O Júri deliberou igualmente, que todos os candidatos excluídos por terem faltado à prova de conhecimentos, serão
notificados por correio eletrónico, com recibo de entrega da notificação, nos termos previstos no artigo 10.º da Portaria
n.º 125-A/2019, de 30 de abril, a fim de dar cumprimento ao disposto n.º 3 do artigo 21.º, no n.º 1 do artigo 22.º e no
n.º 1 do artigo 23.º da mencionada portaria, para realização da audiência prévia, a que se refere o artigo 121.º do
Código do Procedimento Administrativo, dispondo os candidatos de 10 dias úteis para dizerem por escrito, o que se
lhes oferecer sobre a intenção do júri em proceder à sua exclusão do procedimento concursal.

As alegações devem ser apresentadas através do formulário para o exercício do direito de participação dos interessados que se encontra disponível no portal - www.inem.pt , separador> Recrutamento > Procedimentos concursais para
a carreira de técnico superior e assistente técnico- 2020-2021 > Gabinete de Certificação e Acreditação - Serviços
Centrais - 1 posto de trabalho, o qual, depois de devidamente preenchido, deverá ser enviado, junto com a documentação considerada conveniente, para o seguinte endereço eletrónico: recrutamento.2020@inem.pt.
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Mais deliberou o júri que, considerando o atual estado de emergência em vigor no país, a aplicação do segundo
método de seleção, previsto nos pontos 15.2 e 15.2.1 (15.2. Método de seleção facultativo: 15.2.1.A Entrevista
Profissional de Seleção (EPS)) da OE publicitada na BEP, será efetuada digitalmente via teams, pelo que os candidatos
aprovados neste primeiro método de seleção devem manter especial atenção à convocatória que lhes será remetida
sob a forma de “convite” para o email indicado no formulário de candidatura.

Não havendo mais nenhum assunto a tratar, foi dada por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que,
após lida pelos membros presentes, a ratificam e assinam. ----------------------------------------------------------------------------
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