Procedimento concursal comum para o preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho na modalidade de
contrato de trabalho em funções publicas por tempo indeterminado da carreira geral de técnico superior
para o Departamento de Gestão de Recursos Humanos.

ATA N.º 3

Aos dia 1 do mês de Abril de 2022, reuniu na sede do INEM, I.P., na Avenida Almirante Barroso, n.º 36, o Júri do
procedimento concursal para preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho na carreira e categoria de Técnico Superior
no Departamento de Gestão Recursos Humanos, cujo aviso n.º 4265/2022, foi publicado no Diário da República, 2.ª
série, n.º 41, de 28 de fevereiro 2022 e publicitado na BEP com o número, OE202202/0374, estando presentes todos
os membros que o compõem, conforme a deliberação do Conselho Diretivo, de 22 de dezembro de 2021, constituído
pelos seguintes elementos:
Presidente: Teresa de Almeida Augusto, Diretora do Departamento de Gestão de Recursos Humanos,
Vogais Efetivos: – Maria de Lurdes Almeida Frias – Coordenadora do Gabinete de Planeamento e Desenvolvimento de
Recursos Humanos e Maria Alexandra Peres– Técnica superior do Departamento de Gestão de Recursos Humanos.
A presente reunião teve como objetivo discussão dos assuntos constantes da ordem de trabalhos abaixo enunciada.
Ordem de trabalhos:
1. Análise das alegações apresentadas pelos candidatos notificados da intenção de exclusão, no âmbito da audiência
de interessados;
2. Identificação do Método de seleção obrigatório a aplicar a cada candidato;
3. Realização da prova de conhecimentos.
Ponto 1. Análise das alegações apresentadas pelos candidatos notificados da intenção de exclusão, no âmbito da
audiência de interessados
Efetuada a audiência de interessados, nos termos do disposto no artigo 22.º da Portaria n.º 125‐A/2019, de 30 de
abril, com as alterações da Portaria nº 12‐A/2021, de 11 de janeiro, o júri constatou que não foram apresentadas
quaisquer alegações por parte do candidato com proposta de exclusão, pelo que o júri deliberou confirma a mesma.

Nome completo
Rui Jorge Romeira Mendonça Santos

Admitido/excluído

Motivo de Exclusão

Excluído

a)

a) Por ausência de vínculo de emprego público, presta serviço numa EPE, em regime de contrato individual de trabalho sem termo ‐ não se
enquadra no exigido na al. b), do ponto 11 publicitado na BEP com o número, OE202202/0374.

Página 1 de 3

Ponto 2. Identificação do Método de seleção obrigatório a aplicar a cada candidato
O júri, a fim de dar cumprimento à legislação aplicável ao presente procedimento concursal, e em conformidade com o
descrito no número 16 do Aviso de Abertura integral da BEP, procedeu à identificação dos candidatos quanto ao método
de seleção obrigatório a aplicar, tendo deliberado por unanimidade, a aplicação da Prova de Conhecimentos (PC) e a
Avaliação Curricular (AC) aos seguintes candidatos:
Nº

Nome completo

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ana Sofia Campanário Figueiredo
Andreia Claúdia Marques Rebelo
Ângela Maria Rosa Alves
Carla Cesaltina Cabral Rodrigues
Carla Sofia Nunes da Costa
Diana Daniela Morais Rondão
Miguel da Silva Domingos
Pascal Barriga Reis
Pedro Miguel Ramos Nunes

10

Sandra Flora dos Santos Franco Figueiras

Ref.ª A
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Método de
Seleção
PC
PC
PC
PC
AC
PC
PC
PC
PC

X

AC

Ref.ª B

X
X
X

PC‐ Prova de Conhecimentos AC – Avaliação Curricular

Ponto 3. Realização da prova de conhecimentos
O júri deliberou que a aplicação do método de seleção, previsto no ponto 15.1. Prova de Conhecimentos (PC) publicitado
na BEP com o número OE202202/0374, será efetuada em suporte eletrónico e à distância, nas condições e data a seguir
referidos:
3.1. Condições de realização: A prova de conhecimentos tem forma escrita, é de realização individual, com consulta, em
ambiente controlado, em suporte eletrónico e à distância.
A prova será realizada com vigilância através de câmara do computador/webcam, previamente autorizada pelo
candidato, na qual apenas o vigilante tem acesso à imagem transmitida pelo candidato. A não autorização da vigilância
através de câmara do computador/webcam determina a impossibilidade de realização da prova e consequente exclusão
do procedimento. Não é permitida a utilização de telemóveis, outro aparelho eletrónico ou computorizado, para
consulta da bibliografia.
3.2. O local da realização da prova é escolhido pelo candidato, podendo ser no seu domicílio ou qualquer outro,
cabendo‐lhe garantir as condições de realização da mesma, nomeadamente:
a) Disponibilidade de um computador com as seguintes características mínimas de hardware:
 câmara (webcam) operacional;
 microfone e sistema de som que permita a comunicação com o vigilante, se necessário;

 Processador 32 bits;
 4 GB de RAM;
b) Acesso à internet de banda larga com velocidade mínima (recomendada e da exclusiva responsabilidade do
candidato): 30Mbps de download e upload;
c) Browser da internet – Microsoft Edge ou Google Chrome
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O candidato deve ter presente a *referência e o número de processo de candidatura (“DGRH_2022XX/2022”, XX
corresponde ao seu n.º confidencial) que lhe foi atribuído no e‐mail de confirmação da submissão da candidatura para
a realização da prova. Esta referência está disponível no portal ‐ www.inem.pt, separador> Recrutamento >
Procedimentos concursais a decorrer> Departamento de Gestão de Recursos Humanos ‐ Serviços Centrais ‐ 2 Técnicos
Superiores > Formulário de candidatura: Consulta online.
3.3. A data de realização da Prova de Conhecimentos é no próximo dia 14 de abril de 2022, às 10h00 horas. O
correspondente “convite “acompanhado com as respetivas normas para a realização da PC serão enviados através da
aplicação Microsoft Teams aos candidatos que confirmem a sua presença, nos termos referidos no parágrafo seguinte.
No prazo de 5 dias úteis os candidatos deverão confirmar a sua presença através do preenchimento do Formulário
Eletrónico‐ Confirmação para a Prova de Conhecimentos – 2 TS DGRH que se encontra disponível a partir do dia 4 de
abril no portal ‐ www.inem.pt, separador> Recrutamento > Procedimentos concursais a decorrer. A ausência desta
confirmação corresponde a desistência 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.
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