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.
Nome Completo

Escolha
múltipla

Pergunta
aberta

Classificação Final

7,8

4,82

12,62

`-

`-

`-

Inês de Sousa Abrunhosa
Diogo Cunha Landeiro Manteigas (1)
(1)

Candidato notificado, mas sem comparência para a sua realização da PC

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 atribuída da classificação á questão de resposta aberta.
- AVALIAÇÃO CURRICULAR

O júri procedeu igualmente à aplicação do método de seleção - avaliação curricular cuja classificação obtida resulta
da ponderação de subfatores dos fatores, previamente estabelecidos na Ata n.º 1, sendo a classificação final obtida
através da média aritmética simples dos fatores de acordo com a seguinte fórmula: AC = (HA+ FP+ EP+ AD)/4, cujos
resultados obtidos constam igualmente 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

1

Nome completo

Classificação Final AC

Sónia Raquel Rocha Pais Guilherme

18,75

Ponto 3. Realização da audiência prévia
O Júri deliberou, que o candidato excluído, por ter faltado ou desistido da prova de conhecimentos será notificado
por correio eletrónico, com recibo de entrega da notificação, nos termos previstos no artigo 10.º da Portaria n.º 125A/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 o candidato de 10 dias úteis para dizer 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 > Conselho Diretivo - 1 Técnico Superior.
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 ser apresentada quaisquer alegações, as candidatas aprovadas nos 1.º métodos de
seleção PC ou AC, prosseguem à fase seguinte do procedimento - Entrevista profissional de Seleção (EPS), sendo as
candidatas desde já notificadas 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.
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