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Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, pelas dez
horas, reuniu via Zoom, o Júri de Concurso para o Procedimento concursal
comum conducente ao recrutamento de pessoal técnico superior de diagnóstico
e terapêutica para a categoria de técnico especialista principal – Diário da
República n.º 248/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-12-23, destinado ao
preenchimento de um posto de trabalho para a categoria de Técnico Superior de
Diagnóstico e Terapêutica da Área de Terapia Ocupacional, no Hospital Garcia de
Orta E.P.E., cuja divulgação foi efetuada através do Aviso (extrato) n.º
20755/2020.
O Júri constituído por:
Presidente - António José Arsénio Duarte; Técnico Superior Especialista,
Coordenador da área de Terapia Ocupacional do Centro Hospitalar Universitário
do Algarve, E.P.E.;
1.º Vogal Efetivo - Anabela de Brito Bencatel, Técnica Superior
Coordenadora da área de Terapia Ocupacional do Centro Hospitalar Barreiro
Montijo, E.P.E.;
2.º Vogal Efetivo - Marina Alexandra de Gourinho Madeiras Quintas,
Técnica Superior Coordenadora da área de Terapia Ocupacional do Centro
Hospitalar Universitário Lisboa Central, E.P.E.
A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos:
1. Classificação final da candidata que se apresentou para a provas de
discussão da monografia………………………......………………………..…….………
2. Elaboração do Projeto de Lista de Classificação Final..………….……………….
De acordo com o estabelecido pela legislação em vigor, o Júri começou por
aplicar a grelha de avaliação de discussão da monografia, a qual consta da ata
nº um deste procedimento concursal e publicitada no seu aviso de abertura, da
qual resultou o Projeto de lista de Classificação Final.

Será dado conhecimento à candidata ao procedimento concursal
supracitado, por e-mail, do projeto de lista provisório, com a referida classificação
final.

Nada mais havendo a tratar, o júri elaborou a presente ata que vai ser
assinada por todos os membros.

PRESIDENTE

VOGAIS:

PROJETO DE LISTA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL

Concurso para o Procedimento concursal comum conducente ao
recrutamento de pessoal técnico superior de diagnóstico e terapêutica
para a categoria de técnico especialista principal – Diário da República
n.º 248/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-12-23, destinado ao
preenchimento de um posto de trabalho para a categoria de Técnico
Superior Diagnóstico e Terapêutica da Área de Terapia Ocupacional, no
Hospital Garcia de Orta E.P.E., cuja divulgação foi efetuada através do
Aviso (extrato) n.º 20755/2020.

·

Ana Paula Lopes Tavares Martins – 20 valores (Elevado)

Almada, 09-02-21

O Júri

