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ATA N.º 5 

Referências:  Postos de trabalho 

Refª D - Gabinete de Logística e Operações (GLO) - Serviços Centrais 2  

Refª I- Gabinete de Logística e Operações (GLO) Delegação Regional do Norte 3  

Ref.ª K - Gabinete de Logística e Operações (GLO) Delegação Regional do Sul (Faro) 1 

 
No dia 14 maio 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: Tiago de Oliveira Lima Monteiro Portugal - Coordenador do Gabinete de Logística e Operações do INEM.I. P  

Vogais Efetivos: Fernando Alberto dos Santos Rodrigues - Técnico Superior do Gabinete de Logística e Operações do 

INEM e Maria Alexandra Peres - Técnica Superior 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. 

 

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

Efetuada a audiência de interessados, nos termos do disposto no artigo 22.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, o júri constatou que não foram apresentadas quaisquer 

alegações, pelo que o júri deliberou confirmar os candidatos admitidos para a prosseguirem à fase seguinte do 

procedimento: 

n.º cand. Nome  
Candidaturas às UO 

Classificação PC 
Ref.ª D Ref.ª I  Ref.ª K 

1 António Manuel Brandão do Nascimento 
  1   

10 
    1 

2 Cláudia Sofia Silva e Sousa   1   11,5 

3 Daniela Filipa Fernandes Teixeira 1     15,5 

4 David Alexandre Marques Cunha   1   16 

5 Dina Teresa Guerreiro Gomes 1     12,5 

6 Francisco Aurélio Fraga da Purificação   1   15 

7 José António Martins de Oliveira   1   12 

8 Marta Filipa Xavier Pais   1    17 

9 Ricardo Ferreira Gonçalves   1   15 

10 Rui Jorge Batista da Glória Belchior   1   17,5 

Refª D - (GLO) - Serviços Centrais  Refª I- GLO Delegação Regional do Norte  Ref.ª K - GLO Delegação Regional do Sul (Faro) 
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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, 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 27 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 


