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(1) Esta página de rosto é parte integrante da ata e serve de testemunho de assiduidade; as presenças são 

assinaladas com assinatura dos próprios; as ausências são registadas a vermelho com a menção ; os 

espaços excedentes são trancados.

PRESENÇAS

N.º 

Mec.
Grupo Profissional Intervenientes (Nome Completo)

Assinatura (1)

005229 TSDT Lara Marlene Fernandes Quintela

002683 TSDT Patrícia Alves

003541 TSDT Filipe da Costa Sousa
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1. Apreciação da reclamação apresentada pela candidata n.º 3 - Natália Fernandes Trigueiro.

Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, pelas nove horas e trinta minutos, 

reuniu, remotamente via plataforma Zoom, o júri nomeado pelo Conselho de Administração para o 

procedimento concursal acima mencionado, composto pelos seguintes elementos: --------------------------------------

Presidente de júri: Lara Marlene Fernandes Quintela, TSDT Especialista de Audiologia da Unidade Local de Saúde 

de Matosinhos, E.P.E.

Vogais efetivos: Patrícia Alves, TSDT de Audiologia da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E.P.E. e Filipe da 

Costa Sousa TSDT de Audiologia do Hospital Senhora da Oliveira de Guimarães, E.P.E.

A presidente do júri deu início à reunião propondo a seguinte ordem de trabalhos, que foi aceite por 

unanimidade.

DECISÃO do ponto 1. : Foi lida a reclamação apresentada pela candidata n.º 3 - Natália Fernandes Trigueiro e 

após consulta dos critérios de elegibilidade apresentados na ATA n.º 1, deliberou-se que:

1 - Mesmo sendo uma reserva de recrutamento, é exigida disponibilidade imediata, segundo consta no ponto 3 

da Ata n.º 1.

2 - Após consulta da portaria nº 154/2020 de 23 de junho, considera-se que as declarações prestadas em sede de 

candidatura não podrão ser alteradas após terminar o prazo de entrega de documentos, pelo que o pedido da 

candidata para alterar o critério de disponibilidade não será aceite.

3 - Este procedimento concursal dispensa entrevista dos candidatos, pelo que o pedido da candidata não será tido 

em consideração, segundo consta no ponto 2 da Ata n.º 1. -------------------------------------------------------------------------

Temas Analisados
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e 

aprovada será assinada pelos elementos do júri nos termos devidos.

Assinaturas

A Presidente: 

Vogais efetivos: 


