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HOSPITAL DE SANTA MARIA MAIOR, E.P.E.  

 

Procedimento concursal comum conducente ao recrutamento de pessoal 
da  carreira técnica superior de diagnóstico e terapêutica (TSDT) para a 
categoria de  TSDT Especialista de Radiologia, aberto na sequência da 
autorização proferida no Despacho n.º 9656/2020 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 4 

 

Aos 17 (dezassete) dias do mês de fevereiro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) reuniu 

o Júri do procedimento concursal comum indicado no título do presente documento, 

constituído por: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 como objetivo a aplicação do previsto no ponto 4 do artigo 8º da Portaria 

nº 154/2000, de 23 de junho, na sequência da aplicação do definido nos pontos 1 e 2 do 

mesmo artigo, tendo as provas decorrido nos dias 22, 23, 24 e 25 de fevereiro de 2021. --- 

Os candidatos fizeram a sua apresentação oral recorrendo à utilização de Power Point 

como suporte audiovisual. Após a exposição, o Júri colocou aos candidatos, 

individualmente, questões relacionadas com o seu percurso profissional, com as 

competências definidas para a categoria de TSDT Especialista, focando aspetos 

relacionados com a gestão e organização dos serviços, com a especialização e ensino, 

gestão de recursos humanos, expectativas e objetivos futuros, não descurando a 

componente técnico-científica. ---------------------------------------------------------------------------- 

Após a discussão curricular de cada candidato, o Júri avaliou individualmente cada um, 

atribuindo a cada fator de avaliação um nível classificativo, transformando-o numa nota 

quantitativa, a fim de viabilizar o apuramento final, através da média aritmética das notas 

atribuídas a cada fator de avaliação e das notas finais de cada elemento do júri, conforme 

constante do seguinte quadro. ---------------------------------------------------------------------------- 
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Apreciação 
curricular 

Forma de 
Apresentação 

Apresentação 
oral Argumentação 

Aida Palmira Silva Martins 14.66 9.33 12.00 9.33 

Cristina Maria Rodrigues Pimenta 12.00 12.00 14.67 12.00 

Luís Filipe Azevedo Marques 12.00 16.00 16.00 16.00 

Manuela Maria Oliveira Senra 16.00 16.00 16.00 16.00 

Marco Aurélio da Silva Rodrigues 16.00 16.00 20.00 16.00 

Susana Cristina Faria Correia da 
Silva 14.67 16.00 14.67 16.00 

 

A partir dos resultados obtidos, o Júri procedeu à elaboração da presente ata e da lista de 

ordenação final dos candidatos, por ordem decrescente. Atendendo à existência de 

igualdade de valoração entre candidatos, o Júri aplicou o previsto nas alíneas b) e c), do 

ponto 2, do artigo 28º, da Portaria nº154/2020 de 23 de junho. ---------------------------------- 

Lida esta ata, da qual faz parte integrante a lista de ordenação final e os quadros de 

avaliação individuais dos candidatos, e achada conforme, vai a mesma ser assinada por 

todos os membros do Júri presentes. --------------------------------------------------------------------                                                                   

 

 

 

      O Presidente:                                         1º Vogal efetivo    2º Vogal efetivo 

     

Luís Carlos Ramalho                              António Moura                                Rui Rodrigues 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores de Avaliação 
Candidatos 
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HOSPITAL DE SANTA MARIA MAIOR , E.P.E.  

 

Procedimento concursal comum conducente ao recrutamento de pessoal 
da  carreira técnica superior de diagnóstico e terapêutica (TSDT) para a 
categoria de  TSDT Especialista de Radiologia, aberto na sequência da 
autorização proferida no Despacho n.º 9656/2020 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, 
 

1º Marco Aurélio da Silva Rodrigues 17.00 

2º Manuela Maria Oliveira Senra 16.00 

3º Susana Cristina Faria Correia da Silva 15.33 

4º Luís Filipe Azevedo Marques 15.00 

5º Cristina Maria Rodrigues Pimenta 12.33 

6º Aida Palmira Silva Martins 11.33 

    

   O Presidente:          O 1.º vogal efectivo:     O 2.º vogal efectivo 

 

Luís Carlos Ramalho   António Moura   Rui Rodrigues  

 

 


