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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 assistente técnico para o 
Departamento de Gestão de Recursos Humanos. 

ATA N.º 3 
 
Aos 18 dias do mês de novembro de 2022, reuniu por via eletrónica, através da plataforma digital Microsoft Teams, o 

Júri do procedimento concursal para preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho na carreira e categoria de assistente 

técnico no Departamento de Gestão de Recursos Humanos, cujo Aviso (extrato) n.º 18387/2022, foi publicado no Diário 

da República, 2.ª série, n.º 185, de 23 de setembro e publicitado na BEP com o número, OE202209/0747, estando 

presentes todos os membros que o compõem, conforme a deliberação do Conselho Diretivo, de 15 de setembro de 

2022, 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. 

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, no dia 2 

de novembro de 2022, às 10:30 horas, nas instalações do INEM, sito Rua Almirante Barroso, o júri apurou o seguinte: 

N.ª cand. Nome completo Notificação 
Comparência 

na PC 

1 Ana Maria Correia de Oliveira Nunes ✅ ✅ 

2 Antero Rodrigues Cardoso ✅ ✅ 

3 Carlos Manuel Figueiredo Lopes ✅ a) 

4 Cristina Olivia Martins Costa ✅ ✅ 

5 Nádia Rute de Sousa Graça ✅ ✅ 

a) Candidato notificado sem comparência para realização da PC 

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 0,6 valores, a que corresponde um total de 15 

valores e 1 questão de resposta aberta, que tem uma pontuação de 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. 

Nome completo 
(com n.º PC) 

classificação PC 
Classificação Final 

Escolha múltipla Pergunta aberta 

1 - Ana Maria Correia de Oliveira Nunes 10,20 2,80 13 

2 - Cristina Olivia Martins Costa 9,00 2,80 11,8 

3 - Nádia Rute de Sousa Graça 12,6 2,80 15,4 

4 -Antero Rodrigues Cardoso 6 0,30 6,3 

0 - Carlos Manuel Figueiredo Lopes       

 

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. Salienta-se que todo o 

processo administrativo do concurso em apreço, designadamente, as provas de conhecimentos dos candidatos, 

encontra-se devidamente arquivado na Sede do INEM, no Departamento de Gestão de Recursos Humanos e 

disponível para consulta por qualquer candidato opositor ao mesmo, mediante solicitação e agendamento prévio 

para este efeito 

Ponto 3. Realização da audiência prévia 

O Júri deliberou, que todos os candidatos excluídos, quer por terem obtido classificação inferior a 9,5 valores no método 

de seleção, quer 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 > Departamento de Recursos Humanos - 2 assistentes 

técnicos. 

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

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 

prosseguem 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. 
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Neste sentido, a entrevista (EPS) será realizada no dia 9 de dezembro de 2022, presencialmente na sede do INEM, IP, na 

Rua Almirante Barroso nº 36, 5 andar, 1000-013 Lisboa, nas horas discriminadas na lista abaixo, 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. 

N.º 
Cand. 

Nome completo Hora EPS  

1 Ana Maria Correia de Oliveira Nunes 10h00 

2 Cristina Olivia Martins Costa 10h30 

3 Nádia Rute de Sousa Graça 11h00 

 

 

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  

     

 

 

 Teresa de Almeida Augusto  Maria de Lurdes Almeida Frias  Maria Alexandra Peres  
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