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ATA N.º 6 

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 10 de 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: Edi Vieira da Luz Gomes - Técnica Superior do Departamento de Gestão de Recursos Humanos do INEM, IP,  

Vogal Efetivo: Maria Alexandra Peres e Vogal Suplente: Anabela Silva, por impedimento do segundo vogal efetivo, Paulo 

Gordon - Técnicos Superiores do Departamento de Gestão de Recursos Humanos do INEM, IP. 

A presente reunião teve como objetivo discussão dos assuntos constantes da ordem de trabalhos abaixo enunciada. 

1. Identificação dos candidatos admitidos que acederam ao convite para a realização da Entrevista Profissional de 

Seleção (EPS) no dia 6 de maio, através da plataforma digital Microsoft Teams. 

2. Resultados obtidos na Entrevista Profissional de Seleção. 

3. Elaboração do projeto de lista unitária de ordenação final. 

4. Realização da audiência prévia da lista unitária de ordenação final. 

Ponto 1. Identificação dos candidatos admitidos que acederam ao convite para a realização EPS– Relativamente aos 

candidatos notificados e que confirmaram a intenção de aceitação do convite para realização da Entrevista profissional 

de Seleção, efetuada em suporte eletrónico e à distância, apurou-se o seguinte: 

Nome Completo 
Confirmação 

EPS 
Horas Dia 5 Comparência 

Daniela Filipa Fernandes Teixeira ✔ 10h00 ✔ 

Dina Teresa Guerreiro Gomes ✔ 10h30 ✘ 
Maria da Conceição Azevedo Pereira Rego ✔ 11h00 ✔ 
Oyber Sousa Silva Veloso ✔ 11h30 ✔ 

Ponto 2.  Resultados obtidos na Entrevista Profissional de Seleção. 

A realização das EPS decorreu de acordo com o Guião elaborado pelo júri, tendo o júri deliberado atribuir as notas que 

a seguir se indicam no quadro abaixo, considerando a avaliação atribuída em cada um dos parâmetros identificados nas 

respetivas fichas individuais, sendo que o Guião e as fichas devidamente preenchidas mostram-se arquivadas junto das 

demais peças do procedimento concursal.  
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Nome dos candidatos 
Referências de candidaturas  Pontuação 

EPS DFEM DEM GCA GPRH  GJ  DR Sul 

Daniela Filipa Fernandes Teixeira 1           14,67 

Maria da Conceição Azevedo Pereira Rego        1 1 1 18,33 

Oyber Sousa Silva Veloso   1       1 9,00 

Ponto 3. Elaboração do projeto de lista unitária de ordenação final 

Considerando a classificação obtida na Prova de Conhecimentos e na Entrevista Profissional de Seleção, o júri deliberou 
atribuir as seguintes classificações finais, de acordo com respetiva fórmula: CF=(PC*70%) +(EPS*30%) 

Nome dos candidatos M
S 

 

(a
p

lic
ad

o
) 

R
es

u
lt

ad
o

 

 

R
e

su
lt

ad
o

 
EP

S 

 
Classificação 

Final 

Para a referência  

0,70 PC 0,30 
EPS 

Refª A 
DFEM 

Ref.ª E 
GPDRH 

Daniela Filipa Fernandes Teixeira PC 15,5 10,85 14,67 4,40 15,25 ✔  

Maria da Conceição A. Pereira Rego  PC 13,5 9,45 18,33 5,50 14,95  ✔ 

Oyber Sousa Silva Veloso PC 13,5 9,45 9,00   a)   

a) Exclusão, com fundamento em ter obtida classificação inferior a 9,5 na EPS 

O júri considerou e deliberou que as candidatas admitidas, nomeadamente a Daniela Filipa Fernandes Teixeira e a Maria 

da Conceição A. Pereira Rego, reúnem as competências organizacionais básicas e essenciais para o preenchimento das 

vagas previstas, nomeadamente, uma no Departamento de Formação de Emergência Médica e a outra no Gabinete de 

Planeamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos respetivamente. 

Ponto 4. Realização da audiência prévia da lista unitária de ordenação final 

Em face das classificações finais obtidas o júri elaborou a lista de ordenação final, em anexo à presente Ata, que de 

acordo com os artigos 26º e 28º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, com a atualização da Portaria nº 12-A/2021, 

de 11 de janeiro vai ser notificada, por correio eletrónico, com recibo de entrega da notificação nos termos do artigo 

10.º da citada Portaria, a todos os candidatos aprovados e a todos os candidatos excluídos (por terem obtido 

classificação inferior a 9,5 na EPS), para realização da audiência prévia, a que se refere o artigo 121.º do Código do 

Procedimento Administrativo, dispondo os candidatos de 10 dias úteis para dizerem por escrito, o que se lhes oferecer 

quanto às deliberações do júri do procedimento concursal. 

Mais deliberou 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. --------------------------------------------------------------------------- 

 Presidente  Vogal Efetivo  Vogal Efetivo  

 

 

 

 

 

 

 

 Edi Vieira da Luz Gomes  Maria Alexandra Peres  Anabela Santos Silva  
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