
 
Procedimento concursal comum para preenchimento de 1 (um) posto de trabalho de técnico superior para o Gabinete 
de Marketing e Comunicação (GMC) 
 

ATA N.º 6  
 
Aos 13 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. 

Ordem de trabalhos: 

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

Seleção (EPS) no dia 13 de setembro, através da plataforma digital Microsoft Teams. 

2. Resultados obtidos na Entrevista Profissional de Seleção. 

3. Elaboração da lista de ordenação final. 

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

Ponto 1. Identificação dos candidatos admitidos que acederam ao convite para a realização da EPS - na sequência da 

notificação dos candidatos para que confirmassem a intenção de aceitar o convite para realização da EPS através da 

plataforma digital Microsoft Teams foram obtidas as respostas que a seguir se indicam: 
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Nome dos candidatos 

Con-
firma 

aceita-
ção en-
trevista 

Dia 13 de 
setembro 

1 Ana Catarina Torres Ferreira sim 10h30m  

2 Dina Rute Soares Diogo sim 11h00m 

 

Ponto 2. Resultados obtidos na Entrevista Profissional de Seleção  

2.1. Os convites para a EPS foram regularmente enviados para os emails confirmados pelos candidatos tendo-se 

verificado, no dia de realização das mesmas, que: 

- a candidata Dina Diogo, não compareceu apesar de ter confirmado a intenção de aceitação do convite para realização 

da EPS. O júri constatou que, quando do envio do convite a candidata “recusou” o mesmo, contudo, no dia e hora 

designados o júri aguardou pela sua eventual comparência, tendo ainda efetuado três tentativas de contacto telefónico 

com a mesma sem sucesso.  

Em face deste circunstancialismo, o júri deliberou remeter o email infra à candidata a assinalar que face à não 

comparência injustificada era considerado “desistência do procedimento concursal”: 



 

 

 

2.2. A realização da EPS da candidata Ana Catarina decorreu de acordo com o Guião elaborado pelo júri, tendo o júri 

deliberado atribuir as notas que a seguir se indicam, 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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1 Ana Catarina Torres Ferreira 18,33 

2 Dina Rute Soares Diogo a) 

a) não compareceu, pelo que foi considerada desistência 

 

3. Elaboração da lista de ordenação final 

Considerando a classificação obtida em cada um dos métodos de seleção, o júri deliberou atribuir as seguintes 
classificações finais, de acordo com a fórmula CF=(PC*45%)+(AP*25%)+(EPS*30%): 

 

 

 

 

Nº Nome 1º Método seleção 2º Método seleção 3º Método seleção Sub-total 1 Sub-total 2 Sub-total 3
Classificação 

final

Prova Conhec Avaliação psicológica Entrevista prof seleção 0,45 PC 0,25 AP 0,30 EPS Final

1 Ana Catarina Torres Ferreira 17,50 16,00 18,33 7,88 4,00 5,50 17,37

2 Andreia Souto y Souto Nunes b) - - - - - b)

3 Bárbara Catarina Duarte Ribeiro Samúdio a) - - - - - a)

5 Célia Regina do Patrocínio Pereira b) - - - - - b)

6 Dina Rute Soares Diogo 10,00 12,00 d) 4,50 3,00 - d)

7 Lívia Diana Rosendo Neves dos Santos a) - - - - - a)

8 Maria Inês Valada da Cruz a) - - - - - a)

10 Rúben Fil ipe Corvo Silva 11,50 c) - - - - c)

c) Excluído com fundamento na class i ficação inferior a  9,5 na  AP

d) Excluído com fundamento na fa l ta  de comparência  à  EPS

a) Excluído com fundamento na fa l ta  de comparência  à  PC

b) Excluído com fundamento na class i ficação inferior a  9,5 na  PC



 
 

 

4. Realização da audiência prévia da lista 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 o nº 1 do artigo 14º da Portaria nº 270/2020 de 19 de novembro 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, 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. 

 

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

 

 

 

 


