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Procedimento concursal comum para o preenchimento de 3 (três) postos de trabalho na modalidade de contrato 
de trabalho em funções publicas por tempo indeterminado da carreira geral de assistente técnico para a Delegação 
Regional do Sul. 
 

ATA N.º 4 
 
Aos 14 dias do mês de junho de 2022, reuniu na sede do INEM, I.P., na Avenida Almirante Barroso, n.º 36, o Júri do 

procedimento concursal para preenchimento de 3 (três) postos de trabalho na carreira e categoria de assistente técnico 

na Delegação Regional do Sul, cujo aviso n.º 6526/2022, foi publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 63, de 30 de 

março 2022 e publicitado na BEP com o número, OE202203/0945, estando presentes todos os membros que o 

compõem, conforme a deliberação do Conselho Diretivo, de 16 de março de 2022, constituído pelos seguintes 

elementos:  

Presidente - Maria Teresa Simões Brandão - Responsável da Delegação Regional do Sul 

Vogais Efetivos - Sandra Salomé Domingos Brás Técnica Superior e Vanessa Andreia Santos Assistente Técnica da 

Delegação Regional do Sul. 

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. 

3. Realização da audiência prévia. 

4. Designação de data para realização do segundo método de seleção: Entrevista profissional de seleção. 

Ponto 1. Identificação dos candidatos admitidos que compareceram à realização do método de seleção obrigatório 

Prova de Conhecimentos (PC) 

Relativamente aos candidatos notificados e que compareceram para realização da Prova de Conhecimentos, efetuada 

via teams, apurou-se o seguinte: 

n. cand. Nome Completo Notificados  Comparência na PC Obs. 

1 Ana Filipa Martins de Jesus ✔ x a) 
2 Elisabete Maria da Palma Malveiro Francisco ✔ ✔  
3 Josélia Maria Martins Cabrita ✔ ✔  
4 Paulo Renato Alves Figueiredo Caldas Pimentel ✔ ✔  
5 Rita Filipa Trindade Coelho ✔ x a) 

a)  Candidatos notificada com confirmação de presença para realização da PC, mas sem comparência para a sua realização. 

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

O júri procedeu à correção da prova de conhecimentos, que foi apresentada ao candidato, constituída por 25 questões 

de escolha múltipla, em que cada resposta certa tem uma pontuação de 0,7 valores, a que corresponde um total de 17,5 

valores e 1 questão de resposta aberta, que tem uma pontuação de 2,5 valores. 
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O resultado obtido consta no quadro a seguir indicado, elaborada de acordo com o n.º 1 do artigo 25.º da Portaria 

 n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na redação atualizada. 

nº 
cand/PC Nome completo 

Resultados obtidos - PC Pontuação 
PC Questões de escolha 

múltipla  
Questão aberta 

1 Ana Filipa Martins de Jesus  `- `- `- 
2 Elisabete Maria da Palma Malveiro Francisco 11,9 1,50 13,40 
3 Josélia Maria Martins Cabrita 14 1,50 15,50 
4 Paulo Renato Alves Figueiredo Caldas Pimentel 12,6 1,50 14,10 
5 Rita Filipa Trindade Coelho `- `- `- 

Faz parte integrante da presente ata, a grelha de correção (corrigenda) das 25 questões de escolha múltipla e os critérios 

definidos pelo Júri para a atribuição da classificação à questão de resposta aberta. 

Ponto 3. Realização da audiência prévia 

O Júri deliberou, que todos os candidatos excluídos, por terem faltado a prova de conhecimentos, ou desistido da 

mesma, serão notificados por correio eletrónico, com recibo de entrega da notificação, nos termos previstos no artigo 

10.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na redação atualizada, a fim de dar cumprimento ao disposto no n.º 1 

do artigo 22.º da mencionada portaria, para realização da audiência prévia, a que se referem os artigos 121º e 122º do 

Código do Procedimento Administrativo, dispondo os candidatos de 10 dias úteis para dizerem por escrito, o que se 

lhes oferecer sobre a intenção do júri em proceder à sua exclusão do procedimento concursal. 

Mais deliberou que só serão aceites as alegações apresentadas através do formulário para o exercício do direito de 

participação dos interessados que se encontra disponível na página eletrónica do INEM, I.P., em www.inem.pt, 

separador> Recrutamento > Procedimentos concursais a decorrer > Delegação Regional do Sul - 3 Assistentes Técnicos. 

 

Ponto 4. Designação de data para realização do segundo método de seleção: Entrevista profissional de seleção 

O júri deliberou igualmente, que após efetuada a audiência de interessados, nos termos previstos no ponto 3 da 

presente Ata, e no caso de não serem apresentadas quaisquer alegações, os candidatos aprovados no 1.º método de 

seleção prossegue à fase seguinte do procedimento - Entrevista profissional de Seleção (EPS), sendo os candidatos desde 

já notificados para realização da mesma, por correio eletrónico, nos termos do disposto no artigo 10.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. 

Neste sentido, a entrevista (EPS) será realizada no dia 6 de julho de 2022, na hora indicada na convocatória, na sede do 

INEM, IP, na Rua Almirante Barroso nº 36, 6.º andar, 1000-013 Lisboa, devendo os candidatos no prazo de 5 dias úteis 

confirmar a sua presença através do preenchimento do Formulário Eletrónico- Confirmação para a Entrevista 

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

concursais a decorrer. 
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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. 

 

 

 

 
 
 
  


