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ATA N.º 5 

 

Referência:  Postos de trabalho 

Refª H - Gabinete de Gestão de Instalações (GGI) Delegação Regional do Norte 1  

 

No dia 27 abril de 2021, reuniu, por via eletrónica, através da plataforma digital Microsoft Teams, o Júri do procedimento 

concursal para preenchimento de posto de trabalho na carreira e categoria de Assistente Técnico, na unidade orgânica 

acima identificada do INEM, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,  cujo 

aviso n.º 19529/2020, foi publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 232, de 27 de novembro 2020 e publicitado na 

BEP com o número, OE202011/0838  estando presentes os seguintes elementos: 

Presidente: Paulo Jorge Monteiro Évora - Coordenador do Gabinete de Gestão de Instalações do INEM, I.P, 

Vogais efetivos: Anabela Santos Silva e Maria Alexandra Peres- Técnicas Superiores do Departamento de Gestão de 

Recursos Humanos do INEM, I.P 

Ordem de trabalhos: 

1. Análise das alegações apresentadas, em sede de audiência de interessados; 

2. Designação de data para realização do segundo método de seleção: Entrevista profissional de seleção; 

 

1. Análise das alegações apresentadas, em sede de audiência de interessados: 

No âmbito da realização da audiência prévia, a candidata Marta Filipa Xavier Pais, veio comprovar, através de Print 

Screen do histórico do seu computador, que realizou a Prova de Conhecimentos (PC), no dia 29 de março de 2021. Neste 

sentido, apreciada a informação submetida em audiência prévia, e após analise, o júri, verificou que quando da 

confirmação da submissão da PC a plataforma não gerou a correspondente referência de confirmação o que 

impossibilitou a correção da PC por falta de identificação, mas constava a PC efetuada, tendo sido posteriormente 

assegurada que correspondia à prova da candidata. Após resolução da questão o júri efetuou a respetiva correção e 

deliberou unanimemente incluí-la na listagem dos candidatos admitidos. 

Candidatos admitidos após audiência prévia: 

 

nº cand. Nome Classificação 

1 António Manuel Brandão do Nascimento 10 

2 Cláudia Sofia Silva e Sousa 11,5 

3 David Alexandre Marques Cunha 16 

4 José António Martins de Oliveira 12 

5 Maria Júlia Magalhães Barroso 15 

6 Marta Filipa Xavier Pais 17,5 
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2. Designação de data para realização do segundo método de seleção: Entrevista profissional de seleção 

Em continuidade do desenvolvimento do procedimento, o júri deliberou convocar os candidatos que obtiveram 

classificação igual ou superior a 9,5 valores na prova de conhecimentos para a entrevista profissional de seleção, por 

correio eletrónico, nos termos do disposto no artigo 10.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, com as alterações 

da Portaria nº 12-A/2021 de 11 de janeiro, com notificação do dia e hora de realização da mesma.  

Mais deliberou que, considerando a necessidade imperiosa de adaptação às circunstâncias decorrentes da pandemia 

COVID-19 e às medidas do Estado de Emergência, a entrevista profissional de seleção será realizada por via digital com 

recurso à plataforma Microsoft Teams de modo a evitar-se a deslocação dos candidatos. 

Neste sentido, as entrevistas serão realizadas nos dias 11 de maio de 2021, conforme mais bem discriminado na lista em 

anexo, que será remetida aos candidatos com pedido de confirmação da aceitação e sendo posteriormente remetida 

pelo júri a convocatória sob a forma de “convite” para o email do candidato indicado no formulário de candidatura. 

O júri deliberou, ainda elaborar o aviso de divulgação constante do Anexo, o qual será disponibilizado na página eletrónica 

do INEM, I.P., em www.inem.pt, separador> Recrutamento > Procedimentos concursais a decorrer > Serviços Centrais e 

Delegações Regionais: Norte, Centro e Sul (Lisboa e Faro) - 26 Assistentes Técnicos. 

 

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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 


