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ATA N.º 4 

 

Aos 9 dias do mês de abril 2021, reuniu, por via eletrónica, através da plataforma digital Microsoft Teams, o Júri do 

procedimento concursal para preenchimento de 1 (um) posto de trabalho na carreira e categoria de Técnico Superior, para 

o Gabinete de Gestão de Instalações (GGI) do INEM, cujo Aviso (extrato) nº 19527/2020, foi publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 232, de 27 de novembro e publicitado na BEP com o número, OE202011/0828, estando presentes 

todos os membros que o compõem, conforme deliberação do Conselho Diretivo, de 29 de setembro de 2020. 

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

Vogais efetivos: Edi Vieira da Luz Gomes e Maria Alexandra Peres -Técnicas superiores do Departamento de Gestão de 

Recursos Humanos do INEM, I.P. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A presente reunião teve como objetivo 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. 

3. Designação de data para realização da Entrevista Profissional de Seleção. 

 

Ponto 1. da ordem de trabalhos – Relativamente aos candidatos notificados e que confirmaram a intenção de aceitação 

do convite para realização da Prova de Conhecimentos, efetuada em suporte eletrónico e à distância, apurou-se o 

seguinte: 

Nome 
Prova de Conhecimentos 

Notificação  Aceitação Comparência 

Diana Sofia Matos da Silva Sim  Sim sim 

Luís Filipe Dias de Quintas Gomes Sim  Sim sim 

Miguel Ângelo Alves Machado Sim  Sim sim 

Nuno Daniel da Silva Duarte Sim  Sim sim 

Osvaldo João Andrade Figueiredo Sim  Sim sim 

 

Ponto 2.  da ordem de trabalhos - O júri procedeu à correção da prova de conhecimentos aplicada aos candidatos que 

consistiu numa prova para avaliação de conhecimentos teóricos, realizada em ambiente controlado, em suporte 

eletrónico e à distância com vigilância através de câmara do computador/webcam. ------------------------------------------------ 

Na correção da prova, com recurso à respetiva grelha de respostas, foi garantido o anonimato do candidato na medida 

em que esta apenas estava identificada com a referência e o número de processo de candidatura. --------------------------- 
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Após a correção da prova, o júri procedeu à identificação da referência e o número de processo de candidatura com o 

respetivo nome do candidato e deliberou por unanimidade atribuir as valorações considerando que cada resposta certa 

tem uma pontuação de 0,8 valores e que a ausência de resposta ou resposta errada, será valorada com “0” valores, nos 

termos do número 17.1.1. 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 na redação atualizada. 

Nome Classificação 
 

 

Diana Sofia Matos da Silva 16  

Luís Filipe Dias de Quintas Gomes 14,4  

Miguel Ângelo Alves Machado 16,8  

Nuno Daniel da Silva Duarte 17,6  

Osvaldo João Andrade Figueiredo 17,6  

De seguida o júri procedeu à elaboração da lista dos resultados do método de seleção Prova de Conhecimentos, con-

forme estabelecido no art.º 25º da Portaria, que consta como anexo à presente ata, fazendo parte integrante da 

mesma. 

Ponto 3.  da ordem de trabalhos - Em continuidade do desenvolvimento do procedimento, o júri deliberou convocar os 

candidatos 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 no dia 05 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. 

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

 

 

 

 


