Hospital Santa Maria Maior E.P.E.
Procedimento concursal comum para acesso à categoria de Técnico Superior de
Diagnóstico e Terapêutica de Radiologia, publicado no Aviso n.º 9656/2020,

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 195, de 7 de Outubro, e por
deliberação do Conselho de Administração do Hospital Santa Maria Maior, E. P.
E., de 04 de dezembro de 2020,
ATA N.º 2
No dia 22 (vinte e dois) do mês de janeiro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) reuniu,
no Serviço de Imagiologia do Centro Hospitalar Póvoa Varzim/Vila do Conde o Júri do
procedimento concursal comum indicado no título do presente documento. ------------------Participaram na reunião os seguintes elementos do Júri: -------------------------------------------Presidente: Luís Carlos de Sá Pereira Ramalho, TSDT Especialista, do Centro Hospitalar
Tâmega e Sousa; ---------------------------------------------------------------------------------------------1º Vogal efectivo, António Manuel Ferreira Moura, TSDT Especialista do Centro Hospitalar
de Póvoa de Varzim e Vila do Conde---------------------------------------------------------------------2º Vogal efectivo: Rui Manuel Rodrigues, TSDT Especialista do Centro Hospitalar de Póvoa
de Varzim e Vila do Conde; --------------------------------------------------------------------------------A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------1. Apreciação da admissibilidade das candidaturas apresentadas, através da
verificação dos elementos apresentados pelos candidatos, designadamente
reunião dos respetivos requisitos exigidos e a apresentação dos documentos
essenciais a essa admissão, de modo a decidir sobre a sua admissão ou exclusão.
2. Calendarização das provas públicas de discussão curricular. ----------------------------Relativamente ao primeiro ponto, o júri verificou a entrega de 6 (seis) candidaturas: ------1. Aida Palmira Silva Martins
2. Cristina Maria Rodrigues Pimenta
3. Luís Filipe Azevedo Marques
4. Manuela Maria Oliveira Senra
5. Marco Aurélio Silva Rodrigues
6. Susana Cristina Faria Correia da Silva

Verificados os elementos apresentados pelos candidatos, designadamente a posse dos
requisitos exigidos e a apresentação dos documentos essenciais à sua admissão ou
avaliação, o Júri deliberou admitir os seguintes candidatos ao presente procedimento
concursal: -----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Cristina Maria Rodrigues Pimenta
2. Luís Filipe Azevedo Marques
3. Manuela Maria Oliveira Senra
Mais deliberou, em seguida, permitir que os seguintes candidatos, por estes não terem
feito prova da avaliação de desempenho positivo, conforme estabelecido nos pontos 3.4 e
4.1 do aviso de abertura do procedimento concursal possam, no prazo de 10 dias uteis,
apresentar documento comprovativo: --------------------------------------------------------------1. Aida Palmira Silva Martins
2. Marco Aurélio Silva Rodrigues
3. Susana Cristina Faria Correia da Silva
Relativamente ao segundo ponto, o Júri deliberou por unanimidade que a prova de
discussão curricular se fará presencialmente.-------------------------------------------------------O Serviço de Gestão de Recursos Humanos do Hospital de Santa Maria Maior, E.P.E. deverá
divulgar publicamente a data/hora e meios através dos quais se realizarão estas provas,
devendo os interessados na sua assistência comunicar, por escrito, essa intenção a esse
Serviço, para que o Júri possa avaliar da sua possibilidade em função da dimensão da sala
onde se irão realizar as provas e da garantia de segurança e distanciamento exigido face ao
atual contexto pandémico. -----------------------------------------------------------------------------O júri decidiu agendar a defesa das provas para o próximo dia 17 de Fevereiro de 2021, a
partir das 09:30h, por ordem alfabética, com espaçamentos de 1 (uma) hora entre cada
candidato.---------------------------------------------------------------------------------------------------Solicita-se ao Serviço de Gestão de Recursos Humanos do Hospital de Santa Maria Maior,
E.P.E. que informe os candidatos admitidos. --------------------------------------------------------Lida esta ata e achada conforme vai a mesma ser assinada por todos os membros do Júri
presentes.----------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente:

Luís Ramalho

O 1.º vogal efetivo:

António Moura

O 2.º vogal efetivo:

Rui Rodrigues

