
 

 

Página 1 de 3 

Procedimento concursal- Recrutamento de Assistentes Técnicos- Serviços Centrais/DRSul BEP-OE202011/0838   

 
 

ATA N.º 5 

Referências:  Postos de trabalho 

Refª A - Departamento de Formação em Emergência Médica (DFEM) 2  

Refª B- Departamento de Emergência Médica (DEM) 4 

Ref.ª C - Gabinete de Certificação e Acreditação (GCA) 1 

Ref.ª E - Gabinete de Planeamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos (GPDRH) 2 

Refª F - Gabinete Jurídico (GJ) 1 

Ref.ª G - Delegação Regional do Sul (DRSul) 7  

 
No dia 28 de abril de 2021, reuniu por via eletrónica, através da plataforma digital Microsoft Teams, o Júri do 

procedimento concursal para preenchimento de postos de trabalho na carreira e categoria de Assistente Técnico,  nas 

unidades orgânicas acima identificadas 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: Edi Vieira da Luz Gomes - Técnica Superior do Departamento de Gestão de Recursos Humanos do INEM, IP,  

Vogais Efetivos: Maria Alexandra Peres e Paulo Jorge Gordon - Técnicos Superiores do Departamento de Gestão de 

Recursos Humanos do INEM, IP. 

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: 

O júri procedeu à apreciação da alegação apresentada pela candidata, Ana Cristina Figueiredo Sena, em sede de  

audiência de interessados, que consta do anexo 1 e faz parte integrante da presente ata.  

A candidata foi excluída do concurso, por desistência do método de seleção obrigatório - Prova de Conhecimen-

tos, nos termos previstos no n.º 9 do artigo 9.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, veio apresentar reclama-

ção por considerar que “(…) Apesar de estarem reunidas as condições para a realização da prova de conhecimento, 

houve um erro técnico que foi falha da rede de internet o que fez cair a prova, erro esse que não tinha como prever, 

prevenir ou mudar. Gostaria então de poder fazer a prova uma vez que não foi possível. (…)” 

Em apreciação do alegado, o júri reviu todo o processo e confirmou que, de acordo com o previsto na alínea a) do artigo 

10.º da Portaria, todos os candidatos foram notificados por correio eletrónico com recibo de entrega da notificação, das 

respetivas deliberações relativamente às condições de realização da prova de conhecimentos,  previstas na Ata n.º 3 e 

na Lista definitiva de candidatos admitidos  e que também foram disponibilizadas na página eletrónica do INEM, I.P.> 

separador> Recrutamento> procedimentos concursais a decorrer.  
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Confirmou, igualmente, que os candidatos foram novamente notificados/convocados, a 22 março de 2021 por 

correio eletrónico com recibo de entrega da notificação, para a realização da PC, com o seguinte teor: 

(…) 

Os candidatos serão convocados para a PC, através da plataforma Microsoft Teams, pelo que deverão no prazo de 3 dias úteis, 

remeter email para o endereço eletrónico: recrutamento.2020@inem.pt.  com o seguinte teor: 

“Assunto: Prova de Conhecimentos – Assistentes Técnicos- SC-DRN-DRC-DRS (Lisboa e Faro) - (Nome do candidato) 

(…) 

Confirmo a intenção de aceitação do convite, para a realização da PC no dia 29 de março de 2021, pelas 14h30 horas e que reúno 

as condições necessárias para a realização da PC e ainda que o email a utilizar é o constante do formulário de candidatura 

(__________@____)”. 

Nessa sequência, a 22 de março, a candidata veio confirmar a sua intenção de aceitação do convite e manifestar que 

reunia todas as condições exigidas para a realização da PC, conforme se comprova no e-mail infra: 

 

Neste sentido, apreciada a informação submetida em audiência prévia, e após análise, o júri considerou que a falha que 

ocorreu no momento da realização da PC é da responsabilidade da candidata, pelo que o júri deliberou por unanimidade 

manter a exclusão da mesma, com fundamento nos motivos de que foi notificada. ----------------------------------------------- 

Candidatos admitidos após audiência prévia: 

nº 
Cand. 

 Nome  
Candidaturas às UO 

Classificação 
PC (Ref.ª A) 

DFEM 
(Ref.ª B) 

DEM 
(Ref.ª C) 

GCA 
(Ref.ª E) 

GPRH 
(Ref.ª F) 

GJ 
(Ref.ª G) 
DR Sul 

1 Daniela Filipa Fernandes Teixeira 1           15,5 

2 Dina Teresa Guerreiro Gomes 1 1 1 1 1 1 12,5 

3 Maria da Conceição Azevedo Pereira Rego        1 1 1 13,5 

4 Oyber Sousa Silva Veloso   1       1 13,5 

                  

 

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

COVID-19, 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 no dia 7 de maio de 2021, conforme 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. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 


