
 
 

Procedimento concursal comum de 2 (dois) de Técnicos Superiores, para o Gabinete de Planeamento e Controlo 
de Gestão (GPCG), do mapa de pessoal do INEM, I.P. 

 
ATA N.º 5  

 

Aos 6 dias do mês de dezembro de 2021, reuniu, por via eletrónica, através da plataforma digital Microsoft Teams, o 
Júri do procedimento concursal para o preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na carreira e categoria de Técnico Superior, para o Gabinete 
de Planeamento e Controlo de Gestão (GPCG) do INEM, cujo Aviso nº 3261/2021, foi publicado, no Diário da 
República, 2.ª série, de 23 de fevereiro, estando presentes todos os membros que o compõem, conforme deliberação 
do Conselho Diretivo, de 10 de fevereiro de 2021, para 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 30 de novembro. 

2. Resultados obtidos na EPS. 

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

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

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

Nome Completo 

Confirmo a minha presença, nas instalações 
do INEM, na Av. Almirante Barroso, 36   no 30 

de novembro de 2021, na hora que me foi 
agendada na Ata nº 5 

Tomei conhecimento que a falta de compa-
rência à hora indicada para a realização na 
EPS, é considerada desistência do presente 

procedimento concursal. (Sim) 

Mariana Figueiredo Pereira dos Santos Sim Sim 

David Nuno Casanova Miguens Sim Sim 

Daniela Paula Vieira Alves Sim Sim 

Lídia Filipa Neves Ribeiro Sim Sim 

Agostinho José Maroco Santos Sim Sim 

Rita Micaela Pinto de Castro Sim Sim 

 

Ponto 2. Resultados obtidos na Entrevista Profissional de Seleção. 

A realização das EPS decorreu de acordo com o Guião elaborado para o efeito, 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.  

nº cand. Nome Hora EPS Classificação (EPS) 

1 Daniela Paula Vieira Alves 10:30 18 
2 Mariana Figueiredo Pereira dos Santos 12:00 18 
3 Agostinho José Maroco Santos 10:00 14 
4 Lídia Filipa Neves Ribeiro 11:30 15 
5 David Nuno Casanova Miguens 11:00 14 
6 Rita Micaela Pinto de Castro 12:30 a) 

 
a) Exclusão, com fundamento na falta de comparência da EPS. 



 
 

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

Considerando a classificação obtida na Prova de Conhecimentos, na avaliação Psicológica e na EPS, o júri deliberou 

atribuir as seguintes classificações finais, de acordo com respetiva fórmula: CF = 0,45 PC + 0,25 AP + 0,30 EPS 

or
de

na
çã

o 

Nome 
Classificação PC Classif. 

(AP) 
Classif.  
(EPS) 

PC AP ESP 
CF* 

 PC Teórica PC Prática Final 0,45 0,25 0,30 

1º Daniela Paula Vieira Alves 20 20,00 20 12 18 9,00 3 5,4 17,40 

2º Mariana Figueiredo P. dos Santos 20 19,70 19,79 12 18 8,91 3 5,4 17,31 

3º Agostinho José Maroco Santos 16 13,20 14,04 12 14 6,32 3 4,2 13,52 

4º Lídia Filipa Neves Ribeiro 16 11,10 12,57 12 15 5,66 3 4,5 13,16 

5º David Nuno Casanova Miguens 12 9,80 10,46 16 14 4,71 4 4,2 12,91 

6º Rita Micaela Pinto de Castro 14 8,30 10,01 12 a) 4,50 3 0 a) 

a) A candidata apresentou a sua desistência ao presente procedimento concursal que se junta à presente Ata e dela faz parte integrante. 

 

Ponto 4. Realização da audiência prévia do projeto de lista de ordenação final 

Em face das classificações finais obtidas o júri elaborou o projeto de 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 enviada 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. 

 

As alegações devem ser apresentadas através do formulário eletrónico para o exercício do direito de participação dos 

interessados que se encontra disponível no portal - www.inem.pt, separador> Recrutamento > Procedimentos  

concursais a decorrer> Despacho SEAS, n.º 1079/2021, de 26 de janeiro – Gabinete de Planeamento e Controlo de 

Gestão - Serviços Centrais - 2 Técnicos Superiores. 

 

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  
       
       
       
       
       
 Maria Teresa Schiappa  Cristina Amorim Pereira  Maria Alexandra Peres  

 

maria.peres
Carimbo
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