Administração Regional de Saúde do Norte, I.P.
Procedimento concursal conducente ao recrutamento de pessoal da carreira técnica superior
de diagnóstico e terapêutica (TSDT) para a categoria de TSDT Especialista de Terapia da Fala
aberto na sequência da autorização proferida no Despacho n.º 9656/2020 de 07 de Outubro
Acta nº. 2
Aos 6 (seis) dias do mês de janeiro de 2022, reuniu, através de meios telemáticos, por
teleconferência, utilizando a ferramenta Teams, ao abrigo da possibilidade prevista no art. 5.º
da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, o Júri do Concurso para o provimento de uma vaga de
Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica Especialista da área de Terapia da Fala
autorizada por Despacho do Vogal do Conselho Diretivo da ARS - Norte I.P., de 04/03/2021,
constituído do seguinte modo: Presidente- Maria Isabel da Costa Pinto Oleiro Lucas, TSDT
Especialista da área de Terapia da Fala do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE;
1.º Vogal Efetivo- Brito Manuel Marques Largo, TSDT Especialista da área de Terapia da Fala do
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE; 2.º Vogal Efetivo- Marília Maria Vieira Silva,
TSDT Especialista e Coordenadora da Terapia da Fala do Hospital do Divino Espírito Santo Ponta Delgada.
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 a 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 5 (cinco) candidaturas:
-Ana Paula Pinto Teixeira
-Juliana Filipa Marques de Lima
-Maria Emília Martins Pedroso
-Maria de Fátima Pereira Correia
-Sara Carol Sousa Roselho
Verificados os elementos apresentados pelos candidatos, designadamente a posse dos
requisitos exigidos e a apresentação dos documentos essenciais à sua admissão e avaliação, o
Júri deliberou admitir os seguintes candidatos ao presente procedimento concursal:
-Maria Emília Martins Pedroso
-Juliana Filipa Marques de Lima
Mais deliberou, em seguida, excluir os seguintes candidatos:
- Ana Paula Pinto Teixeira- por não possuir seis anos de experiencia efetiva de funções na
categoria, e por não ter apresentado a carta de apresentação da candidatura e a declaração
sob compromisso de honra da situação em que se encontra relativamente a cada um dos
requisitos previstos e exigidos no art.17º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas.
-Maria de Fátima Pereira Correia- por não possuir seis anos de experiencia efetiva de funções
na categoria, e por não ter apresentado a carta de apresentação da candidatura e a declaração
sob compromisso de honra da situação em que se encontra relativamente a cada um dos
requisitos previstos e exigidos no art.17º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas.

-Sara Carol Sousa Roselho- por não possuir seis anos de experiencia efetiva de funções na
categoria da profissão a que se refere o concurso e ao qual se opõe. Feito o ingresso na
carreira numa determinada profissão, o desenvolvimento da carreira, consubstanciado no
acesso às categorias superiores há-de ocorrer por referência a essa profissão dado que o
tempo de serviço que conta é o detido na categoria onde se ingressou numa determinada
profissão.
Alista de candidatos admitidos e excluída consta no Anexo nº1 à Ata nº 2 e dela faz parte
integrante.
Relativamente ao segundo ponto e atendendo à situação sanitária do País, o Júri deliberou por
unanimidade que a prova de discussão (curricular) se fará através de meios telemáticos
(através da plataforma Teams). O Serviço de Gestão de Recursos Humanos da ARSN deverá
divulgar publicamente a data/hora e meio através do qual 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. O júri decidiu agendar para o
próximo dia 25 de janeiro de 2022, a realização das provas, solicitando ao Serviço de Gestão de
Recursos Humanos da ARS Norte que informe os candidatos admitidos que deverão estar
disponíveis à hora marcada, realizando-se as provas por ordem alfabética, com espaçamentos
de 1 (uma) hora entre cada candidato (os candidatos farão as provas às 14.30h e às 15:30h,
respetivamente.
Lida esta acta e achada conforme vai a mesma ser assinada por todos os membros efetivos do
Júri.
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