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Ata N.º 3 
 

No dia 17 do mês de maio de 2021, reuniu, por via eletrónica, através da plataforma digital Microsoft Teams, o Júri do 

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

para o Gabinete de Marketing e Comunicação (GMC) do INEM, cujo Aviso (extrato) nº 3260/2021, foi publicado, no 

Diário da República, 2.ª série, de 23 fevereiro, estando presentes todos os membros que o compõem, para discussão 

dos assuntos constantes da ordem de trabalhos abaixo enunciada.-------------------------------------------------------------------- 

Ordem de trabalhos: 

1. Análise das alegações apresentadas pelos candidatos notificados da intenção de exclusão; 

2. Identificação do Método de seleção obrigatório a aplicar a cada candidato; 

3. Condições para realização da Prova de Conhecimentos. 
 

Ponto 1. – Análise das alegações apresentadas pelos candidatos: 

Dos candidatos notificados, com proposta de exclusão, o júri verificou que João Miguel Ferro Correia Nolasco Ferreira 

e João Norberto Dias Conde apresentaram alegações, referindo sumariamente o seguinte: 

- Venho por este meio, expressar a minha estupefação, relativamente ao motivo de exclusão da minha candidatura 

(…). Face ao exposto, informo que possuo Licenciatura em Comunicação Social e Cultural, pela Faculdade de Ciências 

Humanas, da Universidade Católica Portuguesa (polo de Lisboa) (refere João Ferreira). 

- Venho por este meio pedir a VV. Ex.ªs que reconsiderem a minha exclusão do procedimento concursal em questão 

(…). A diferença entre uma habilitação superior denominada “Ciências da Comunicação” e uma outra, no caso a minha, 

denominada “Comunicação Social”, é diminuta (refere João Conde); 

O júri procedeu à apreciação das alegações apresentadas e considerando que, de acordo com o disposto na alínea h), 

do nº 4 do art. 11º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de Abril, na versão atualizada, a publicação dos procedimentos 

concursais contém, designadamente o “Nível habilitacional exigido e área de formação académica ou profissional, por 

referência ao curso” e no Aviso (extrato) nº 3260/2021, na alínea b) do ponto 11 é expressamente exigida “licenciatura 

ou habilitação superior em Ciências de Comunicação”, deliberou manter a exclusão dos candidatos  João Miguel Ferro 

Correia Nolasco Ferreira e João Norberto Dias Conde, com fundamento nos motivos de que foram notificados – não 

possuir licenciatura ou habilitação superior em Ciências de Comunicação.  

Nestes termos, em resultado da audiência prévia, o júri deliberou: 

Excluir os seguintes candidatos 

Nº Nome Manter a 
Exclusão 

Motivo ex-
clusão 

1 Ana Cláudia Monteiro Batista X a) 
2 Ana Margarida de Oliveira Patrício X a) 
3 André Ferreira dos Santos X a) 
4 Andreia Sofia Sequeira Correia X a) 
5 Beatriz dos Santos Rodrigues X a) 
6 Carolina Maria Duarte Lopes X a) 
7 Eloïse dos Santos Simões X a) 
8 Fábio Miguel Aguiar Carvalho X a) 
9 Flávio André Lopes Oliveira X a) 
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10 Hugo Filipe Soares Caseira X a) 
11 João José Jordão Marques X a) 
12 João Miguel Ferro Correia Nolasco Ferreira X a) 
13 João Norberto Dias Conde X a) 
14 João Pedro Bandeira Pais X a) 
15 Luís Miguel Godinho Mariano X a) 
16 Luis Miguel Godinho Mariano  X a) 
17 Maria Alexandra Dias Martins X a) 
18 Marta  Sofia Nunes da Silva Correia X a) 
19 Patrícia Maria Palhoco Espanhol X a) 
20 Rui Miguel Nora Trindade Tavares X a) 
21 Sérgio Duarte Machado Fernandes  X a) 
22 Teresa Marlene da Silva Pereira Leite X a) 

Motivo de exclusão: 

a) Por não possuir licenciatura ou habilitação superior em Ciências de Comunicação, cfr. exigido na alínea b) do 
ponto 11 do Aviso (extrato) nº 3260/2021. 

Admitir os seguintes candidatos 

Nº Nome 
1 Ana Catarina Torres Ferreira 
2 Andreia Souto y Souto Nunes 
3 Bárbara Catarina Duarte Ribeiro Samúdio  
4 Catarina Filipa Miguel Santos 
5 Célia Regina do Patrocínio Pereira 
6 Dina Rute Soares Diogo 
7 Lívia Diana Rosendo Neves dos Santos 
8 Maria Inês Valada da Cruz 
9 Rúben Alexandre Borges Guimarães Meneses Leitão 

10 Rúben Filipe Corvo Silva  

 

Ponto 2. - Identificação do Método de seleção obrigatório a aplicar a cada candidato 

O júri, a fim de dar cumprimento à legislação aplicável ao presente procedimento concursal, e em conformidade com 

o descrito no número 14.1 do Aviso publicado em DR, procedeu à identificação dos candidatos quanto ao método de 

seleção obrigatório a aplicar, tendo deliberado por unanimidade a aplicação da Prova de Conhecimentos a todos os 

candidatos admitidos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 3. Condições para realização da Prova de Conhecimentos 

Mais deliberou o júri que, a data de aplicação do primeiro método de seleção obrigatório, previsto no ponto 14.1.1. 

Prova de Conhecimentos (PC) do Aviso publicitado em DR, a efetuar em suporte eletrónico e à distância, será 

oportunamente notificada aos candidatos admitidos, sendo desde já identificadas as respetivas condições de 

realização, conforme a seguir se descrevem. 

3.1. Condições de realização: A prova de conhecimentos tem forma escrita, é de natureza teórica, de realização 

individual sem consulta, em ambiente controlado, em suporte eletrónico e à distância. --------------------------------------- 

A prova será realizada com vigilância através de câmara do computador/webcam, previamente autorizada pelo 

candidato, na qual apenas o vigilante tem acesso à imagem transmitida pelo candidato, não havendo registo de 

imagem. A não autorização da vigilância através de câmara do computador/webcam determina a impossibilidade de 

realização da prova e consequente exclusão do procedimento. -------------------------------------------------------------------- 
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3.2.O local da realização da prova é escolhido pelo candidato, podendo ser no seu domicílio ou qualquer outro,  

cabendo-lhe garantir as condições de realização da mesma, nomeadamente:  

a) Disponibilidade de um computador com as seguintes características mínimas, hardware:  
 câmara (webcam) operacional; 

 microfone e sistema de som que permita a comunicação com o vigilante, se necessário; 

 Processador 32 bits; 

 4 GB de RAM; 

b) Acesso à internet de banda larga com velocidade mínima (recomendada): 30Mbps de download e upload; 

c) Browser da internet – Microsoft Edge ou Google Chrome. 

O candidato deve ter presente a*referência e o número de processo de candidatura que lhe foi atribuído no e-mail de  
confirmação da submissão da candidatura para a realização da prova. 

3.3. Eventuais dificuldades de concretização pelo candidato das condições técnicas referidas nos pontos 3.1. e 3.2. 

devem ser submetidas ao júri, no prazo de 3 dias, a contar da notificação desta Ata, para o email 

recrutamento.2020@inem.pt com a seguinte indicação em Assunto: “GMC-Prova de Conhecimentos-Nome do 

candidato, (Aviso (extrato) nº 3260/2021)”. 

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

 

 

 Presidente  Vogal Efetivo  Vogal Efetivo  
       
       
       
 Cátia Alexandra Ribeiro Alves  João Miguel Cardoso Frazão 

Marques 
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