
Ao:  
Exmo. Senhor Presidente do Conselho de Administração 

do  
Hospital Garcia de Orta, E.P.E.  

 

 
 
 
 
 
22-01-21 
 
 

Junto se envia a ata nº2 do 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 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. 

 
 
Com os respeitosos cumprimentos 

 
 
 
Presidente do Júri 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATA Nº2 

Aos vinte e dois dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte e um, pelas quinze 

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 do 

Centro Hospitalar Barreiro Montijo, E.P.E.; 

2.º Vogal Efetivo - Marina Alexandra de Gourinho Madeiras Quintas, Técnica 

Superior Coordenadora do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, E.P.E. 

 

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Análise dos documentos enviados pelos candidatos ao Procedimento concursal 

de pessoal Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica para a categoria de 

técnico especialista da área de Terapia Ocupacional………………………………………… 

2. Elaboração da lista dos candidatos admitidos e excluídos a concurso…………………. 

3. Calendarização da Prova Pública de Discussão de Monografia ………………………… 

 

Apresentou-se a concurso: 

• Ana Paula Lopes Tavares Martins 

 



Após análise dos documentos enviados pela candidata opositora ao concurso, 

deliberou o júri o seguinte:  …………………………………………………………………………………… 

1. Admitir a candidata a concurso, cuja lista se apresenta em anexo, e promover 

a sua publicação, dado que: …………………………………………………………………………………. 

 

a) Apresentava requerimento de admissão a concurso devidamente preenchido 

conforme formalização de candidatura; 

b) Identificava os documentos que instruem o requerimento; 

c) Apresentava documento comprovativo da posse de cédula profissional; 

d) Apresentava certificado de habilitação académica; 

e) Apresentaram um exemplar do curriculum vitae; 

f) Apresentava um exemplar de monografia 

f) Declarava sob compromisso de honra que cumpria os requisitos legais para ser 

opositora ao concurso; 

g) Apresentava Avaliação de Desempenho; 

h) Apresentava declaração comprovativa de vínculo profissional. 

2. Calendarizar a Prova Pública de Discussão de Monografia, de acordo com o 

definido nos termos do artigo 11.º e do n.º 1 do artigo 25.º e convocar a candidata, 

dando início aos procedimentos relativos à utilização dos métodos de seleção. A grelha 

de avaliação de discussão da prova de monografia a utilizar, está publicada na ata nº 

um deste procedimento concursal e publicitada no seu aviso de abertura. Esta 

calendarização foi agendada para o dia o dia 8 de fevereiro de 2021, pelas 10h. 

Atendendo à situação de emergência sanitária e às restrições legais de 

movimentação e de contactos presenciais, o Júri deliberou por unanimidade que a prova 

de Discussão de Monografia se fará efetuada através de meios telemáticos, ao abrigo do 

disposto não só no art. 5.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de Março, como também no art. 

24º -A do Código do Procedimento Administrativo, recentemente aditado através da Lei 

n.º 72/2020, de 16 de novembro, assim como no artigo 11 da Portaria 270/2020 de 19 

Novembro, admitindo-se a realização de provas presenciais por recusa expressa da 

candidata, por motivos fundamentados, designadamente assentes na inexistência de 

condições técnicas para o efeito. O Serviço de Gestão de Recursos Humanos do Hospital 

Garcia de Orta, 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 os possa incluir na reunião 

telemática a realizar. 

Será dado conhecimento à candidata ao procedimento concursal supracitado, por 

e-mail, da lista de candidatos admitidos a concurso e da calendarização das Provas de 

Discussão Curricular. 

Nada mais havendo a tratar, o júri elaborou a presente ata que vai ser assinada 

por todos os membros. 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

VOGAIS: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE CANDIDATOS ADMITIDOS 

 

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 

 

 

 

 

 

Almada, 22-01-21 

 

 

O Júri 

 

  

 
 

 


