ATA N.º 14
Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, pelas nove horas, através da plataforma
digital Microsoft Teams, reuniu o júri do procedimento concursal comum para o preenchimento de 3 (três) postos
de trabalho na categoria de Coordenador Operacional da carreira especial de Técnico de Emergência PréHospitalar (TEPH), previstos no mapa de pessoal do Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P. (INEM I. P.),
a constituir na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com a
referência COOP-2020-DRC, publicado pelo Aviso (extrato) n.º 8858/2020, de 09 de junho, publicitado no Diário
da República, 2ª série, n.º 112 de 09 de junho, bem como na Bolsa de Emprego Público (BEP), com o Código
da Oferta: OE202006/0290, designado por deliberação de 30 de março de 2022 do Conselho Diretivo do INEM,
I. P., tendo estado presentes os seguintes elementos: Ricardo André da Costa Toga Moreira da Rocha,
Coordenador Geral da carreira especial de Técnico de Emergência Pré-Hospitalar do Departamento de
Emergência Médica do INEM, I. P., na qualidade de presidente, Isabel Cristina Pires Nunes, Coordenadora Geral
da carreira especial de Técnico de Emergência Pré-Hospitalar da Delegação Regional do Centro do INEM, I.P.
e a Dr.ª Maria de Fátima Lopes Cordeiro Rato, Responsável do Departamento de Emergência Médica do INEM,
I.P. na qualidade de 1º e 2.º vogais efetivas, respetivamente. ---------------------------------------------------------A presente reunião teve como ordem de trabalhos dar cumprimento à decisão proferida em 11.01.2022, pelo
Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, no âmbito do Processo n.º 517/20.0BECBR a qual se anexa e se
dá aqui por integralmente reproduzida, procedendo o júri à fundamentação das notações das entrevistas de cada
candidato no método de seleção Entrevista Profissional de Seleção. --------------------------------------------------------O Júri deliberou, ainda por unanimidade, o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------Publicitar, na presente data, os resultados obtidos na Entrevista Profissional de Seleção (EPS), nos termos do
número 1 do artigo 25.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, através da afixação da respetiva lista,
ordenada alfabeticamente, na Delegação Regional do Centro (DRC), sita na Estrada das Eiras - Edifício B-Side,
3020-199 Coimbra, e disponibilizada no sítio da internet do INEM I. P. (www.inem.pt); ---------------------------------Notificar os candidatos, por correio eletrónico, da publicitação dos resultados obtidos no referido método de
seleção. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dadas as circunstâncias atuais, a presente ata foi lavrada pelo secretariado e posteriormente remetida por email
para cada um dos elementos do júri, a fim de ser lida e aprovada por unanimidade, e finalmente ser assinada por
todos os membros do júri
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O Presidente

Assinado por : RICARDO ANDRÉ DA COSTA TOGA
MOREIRA DA ROCHA
Num. de Identificação: BI105925594
Data: 2022.03.31 10:18:52+01'00'

(Ricardo André da Costa Toga Moreira da Rocha)

A 1.º vogal efetiva,
Assinado por: ISABEL CRISTINA PIRES NUNES
Num. de Identificação: 09539286
Data: 2022.03.31 11:56:28+01'00'

(Isabel Cristina Pires Nunes)

A 2.º vogal efetivo

MARIA DE
FÁTIMA LOPES
CORDEIRO
RATO

Assinado de forma
digital por MARIA DE
FÁTIMA LOPES
CORDEIRO RATO
Dados: 2022.03.31
12:16:41 +01'00'
(Maria de Fátima Lopes Cordeiro Rato)
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