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Procedimento concursal comum para ocupação de 1 posto de trabalho na
categoria de Especialista Principal, da área profissional de Fisioterapia, da
Carreira Especial de Técnico Superior das áreas de Diagnóstico e Terapêutica,
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo
indeterminado, no âmbito do mapa de pessoal da ARS do Norte, I.P.
ATA Nº2
Ao vigésimo dia do mês de outubro do ano de 2021 reuniu, através de meios telemáticos,
por teleconferência, ao abrigo da possibilidade prevista no art. 5.º da Lei n.º 1-A/2020, de
19 de março, o Júri do procedimento concursal comum indicado no título do presente
documento, conforme aviso (extrato) n.º 16586/2021, no DR, 2ªsérie, parte C, nº70, pág.
102, de 1 de setembro de 2021, autorizado por Despacho do Vogal do Conselho Diretivo
desta ARS, Dr. Ponciano Oliveira, datado de 04/03/2021.

Estiveram presentes nesta reunião os membros efetivos do júri:
Presidente: Maria de Fátima Esteves Domingues, TSDT, Fisioterapeuta Especialista/
Coordenadora Centro Hospitalar Tondela Viseu, E.P.E.
1º Vogal efetivo: – Manuela da Conceição Ferreira Martinho, TSDT Fisioterapeuta
Especialista Principal /Coordenadora do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, EPE.
substituirá o presidente do júri nas suas ausências e impedimentos;
2º Vogal efetivo: Maria Manuela Fernandes Silva Sousa, TSDT Fisioterapeuta Especialista
Principal/Coordenadora do Centro Hospitalar Medio Ave E. P.E
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
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 candidatura única, de José
Luís da Silva Ribeiro.

Verificados os elementos apresentados pelo candidato, designadamente a posse dos
requisitos exigidos e a apresentação dos documentos essenciais à sua admissão.
O Júri verificou que o Candidato solicita o suprimento da falta de Avaliação de Desempenho
para os anos em falta, ao abrigo dos artigos 19.º e 30.º do Decreto-Lei nº 564/99 de 21 de
Dezembro, bem como a orientação nº 10 da circular informativa N.21/2020/ACSS datada de 17
novembro de 2020.
O Júri deliberou admitir o candidato, José Luís da Silva Ribeiro, ao presente procedimento
concursal.
Relativamente ao segundo ponto, o Júri deliberou por unanimidade que a prova de
discussão da monografia se fará 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. 24.º-A do Código do
Procedimento Administrativo, recentemente aditado através da Lei n.º 72/2020, de 16 de
novembro, admitindo-se a realização de provas presenciais apenas por recusa expressa do
candidato, por motivos fundamentados, designadamente assentes na inexistência de
condições técnicas para o efeito.
O Júri decidiu agendar para o próximo dia 19 de novembro de 2021, pelas 9 horas a
realização da prova da discussão da monografia, solicitando ao Serviço de Gestão de
Recursos Humanos. que informe o Candidato admitido.
Lida esta ata e achada conforme vai a mesma ser assinada por todos os membros do Júri.
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Lista de Candidato admitido
José Luís da Silva Ribeiro
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