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ATA N.º 4 

 

Aos 30 dias do mês de setembro de 2021, reuniu, por via eletrónica, através da plataforma digital Microsoft Teams, o 

Júri procedimento concursal para o preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho na carreira e categoria de assistente 

técnico, para o Gabinete de Logística e Operações (GLO), junto da DRN, do INEM, cujo Aviso nº 3368/2021, foi 

publicado, no Diário da República, 2.ª série, de 24 de 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 compareceram à realização do método de seleção obrigatório 

Prova de Conhecimentos (PC) 

2. Resultados obtidos da aplicação do método de seleção obrigatório - Prova de Conhecimentos. 

Ponto 1 - Candidatos que compareceram à realização do método de seleção obrigatório Prova de Conhecimentos 

Relativamente aos candidatos notificados para realização da Prova de Conhecimentos em suporte eletrónico e à 

distância e para confirmação da intenção de aceitação do convite, apurou-se que do total de quarenta e uma 

notificações efetuadas, vinte e três candidatos confirmaram a sua intenção em comparecer à Prova de Conhecimentos 

e na data agendada, 17 de setembro, compareceram vinte e um candidatos, devidamente identificados no Quadro 

infra. 

Ponto 2 – Resultados da aplicação do primeiro Método de seleção obrigatório - Prova de Conhecimentos 

O júri procedeu à correção da prova de conhecimentos aplicada aos candidatos, que consistiu numa prova para 

avaliação de conhecimentos teóricos, realizada em ambiente controlado, em suporte eletrónico e à distância com 

vigilância através de câmara do computador/webcam.  

No decurso da aplicação da Prova de Conhecimentos foram identificadas duas perguntas irregulares, a 35 (as alíneas c) 

e d) estavam com redação igual) e a 39 (não estava disponível o descritivo das alíneas), pelo que o júri deliberou contabilizar as 

mesmas como “corretas” para todos os candidatos, independentemente das respostas que tenham sido dadas. 

Na correção da prova, com recurso à respetiva grelha de respostas, foi garantido o anonimato do candidato na medida 

em que esta apenas estava identificada com a referência e o número de processo de candidatura.  

Após a correção da prova, o júri procedeu à identificação da referência e o número de processo de candidatura com o 

respetivo nome do candidato e deliberou por unanimidade atribuir as valorações considerando que cada resposta certa 

às perguntas de escolha múltipla tem uma pontuação de 0,5 valores, nos termos do número 15.1.1 do Aviso de Abertura 

integral do DR, cujos resultados obtidos constam no Quadro a seguir indicada elaborada de acordo com o n.º 1 do artigo 

12.º da citada Portaria n.º 270/2020 e melhor identificados no Anexo à presente Ata o qual faz parte integrante da 

mesma. 
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nº Nome Completo 
Notificação da 

data PC 

Confirmou intenção 
de aceitação do  
convite para PC 

Compareceu Classificação PC 

1 Ana Luísa Fernandes da Silva Barbosa sim não - a) 

2 André Diogo Oliveira Gomes sim sim sim 12,00 

3 André Rodrigues Ferreira sim não - a) 

4 António Rui Teixeira Oliveira sim sim não a) 

5 Artur Jorge Cerqueira de Oliveira  sim sim sim 11,50 

6 Cláudia Sofia Silva e Sousa sim não - a) 

7 Cristiano Filipe Almeida Fonseca sim sim sim 16,00 

8 David Alexandre Marques Cunha sim não - a) 

9 David Filipe da Rocha Oliveira sim sim sim 11,00 

10 Débora Marlisa da Silva Pereira sim não - a) 

11 Diogo Filipe Sousa Oliveira sim sim sim 11,00 

12 Ema Cristina Alves Oliveira Melo Pereira  sim sim sim 15,50 

13 Filipe Adão Alves do Couto sim não - a) 

14 Hugo Alexandre Matos Diogo sim não - a) 

15 Iolanda Natércia Magalhães de Sousa sim sim sim 11,50 

16 Ivan Emanuel Pacheco Soares Monteiro sim não - a) 

17 Joana Filipa Duarte Miguel sim não - a) 

18 João Fernando da Silva Louro sim sim sim 16,50 

19 João Manuel Pereira Mendes sim sim não a) 

20 João Pedro Farinha Fernandes sim não - a) 

21 Joaquim Fernando Sierra Campos sim não - a) 

22 Joaquim Henrique Pereira de Sousa sim sim sim 14,50 

23 José Manuel Soares Gomes sim não - a) 

24 Luis Carlos Sousa Moura sim sim sim 13,50 

25 Marco Aurélio Pinto Mendes sim sim sim 15,00 

26 Maria Isabella Morel Barbosa Gasparian sim sim sim 11,50 

27 Marta Sofia Barbeito Guimarães de Sousa sim não - a) 

28 Miguel Ângelo Soares Gomes sim não - a) 

29 Natalia Maria Pereira da costa sim não - a) 

30 Nuno Miguel Alexandre Reis sim sim sim 10,00 

31 Nuno Orgélio Fragoso Carqueijeiro sim sim sim 13,50 

32 Paulo Ricardo Moreira Ferreira sim sim sim 14,50 

33 Ricardo Daniel Monteiro Rocha sim sim sim 15,50 

34 Ricardo Ferreira Gonçalves sim não - a) 

35 Ruben José Castro de Abreu sim sim sim 10,00 

36 Rui Filipe Dos Santos Moreira sim sim sim 13,50 

37 Serafim Joaquim Reis de Sousa sim sim sim 11,50 

38 Sílvia Cristina Almeida Nunes Carvalho  sim sim sim 15,50 

39 Tânia Isabel da Cruz Ferreira sim não - a) 

40 Tiago Manuel da Silva Vilares sim não - a) 

41 Tiago Miguel Gonçalves Valente  sim sim sim 11,00 

 a) Excluído por não comparência à Prova de Conhecimentos 
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Nos termos do disposto nos nºs 1 e 3 do artigo 12º da Portaria nº 270/2020, de 19 de novembro os resultados  

obtidos na Prova de Conhecimentos vão ser divulgados no site do INEM, separador “Recrutamento>Procedimentos 

concursais a decorrer” e dada a natureza urgente do procedimento concursal, da aplicação de cada método de seleção 

não cabe a realização de audiência de interessados. 

O Júri deliberou que todos os candidatos aprovados, por terem obtido uma classificação igual ou superior a 9,5 

valores, serão oportunamente notificados por correio eletrónico, com recibo de entrega da notificação, nos termos 

previstos no artigo 12.º da Portaria n.º 270/2020, de 19 de novembro, na redação atualizada, para a realização do 

segundo método de seleção, a Avaliação Psicológica. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


