ATA N.º 5
Aos 03 dias do mês de setembro de 2021, reuniu por via eletrónica, através da plataforma digital Microsoft Teams, o
júri do procedimento concursal comum, 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 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:
1. Conhecimento dos resultados do segundo método de seleção aplicado: Avaliação Psicológica;
2. Designação de data para realização do terceiro método de seleção: Entrevista profissional de seleção;

1. Conhecimento dos resultados do segundo método de seleção aplicado: Avaliação Psicológica
Na data designada para o efeito, dia 01 de setembro de 2021, pelas 09h00, decorreu a aplicação do método de seleção
Avaliação Psicológica, nas instalações da Infoteste – Centro de Estudos e Diagnóstico Psicológico Computorizado, Lda.,
sitas na Av. 5 de outubro nº 70 - 3º andar – Lisboa.
Conforme informação remetida por aquela entidade, todos os candidatos notificados compareceram, tendo obtido
as seguintes valorações naquele método de seleção:
Nome c and idato

Nív el c lassific ativo

Classific aç ão

Bom

16

Dina Rute Soares Diogo

Suficiente

12

Rúben Filipe Corvo Silva

Reduzido

8

Ana Catarina Torres Ferreira

Considerando as classificações obtidas, o júri deliberou excluir o candidato Rúben Filipe Corvo Silva, com fundamento
em ter obtido classificação inferior a 9,5 valores no método de seleção Avaliação Psicológica.
2. Designação de data para realização do terceiro método de seleção: Entrevista profissional de seleção
Em desenvolvimento do procedimento concursal, e, de acordo com o estabelecido no art. 12º da Portaria
nº270/2020, de 19 de novembro, o júri deliberou convocar os candidatos que obtiveram classificação superior a 9,5
no método de seleção Avaliação Psicológica para a Entrevista Profissional de Seleção, por correio eletrónico, nos
termos do disposto no nº 2 do artigo 8.º da citada Portaria, com notificação do dia e hora de realização da mesma.
Mais deliberou que, de acordo com o estabelecido no art. 11º da Portaria nº 270/2020, de 19 de novembro, a entrevista profissional de seleção será realizada por via digital com recurso à plataforma Microsoft Teams.
Neste sentido, as entrevistas serão realizadas no dia 13 de setembro de 2021, nas horas discriminadas na lista abaixo,
devendo os candidatos no prazo de 3 dias úteis confirmar a sua presença através do preenchimento do Formulário
Eletrónico- Confirmação para a Entrevista Profissional de Seleção GMC que se encontra disponível no portal www.inem.pt, separador> Recrutamento > Procedimentos concursais a decorrer > Gabinete de Marketing e
Comunicação.
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Nome candidato

Data da EPS

Hora da EPS

Ana Catarina Torres Ferreira

13 de setembro 2021

10h30m

Dina Rute Soares Diogo

13 de setembro 2021

11h00m

Posteriormente será 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. --------------------------------------------------------------------------
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