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Procedimento concursal comum de acesso, para ocupação de dois postos 
de trabalho na categoria de técnico superior das áreas de diagnóstico e 
terapêutica especialista – área de Fisioterapia, da carreira de técnico 
superior das áreas de diagnóstico e terapêutica, no mapa de pessoal da 
ARS do Norte, IP 

 

Ata Número Quatro 

 

Aos oito dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e dois, reuniu, por 
videoconferência, o júri do procedimento concursal comum referido em epígrafe, 
autorizado por Despacho do Vogal do Conselho Diretivo desta ARS, Dr. 
Ponciano Oliveira, datado de 04/03/2021, foi autorizada a abertura de 
procedimento concursal comum 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. 

Estiveram presentes na reunião os membros efetivos do júri,  

Presidente: Manuela, da Conceição Ferreira Martinho, TSDT Fisioterapeuta 
Especialista Principal, Coordenadora do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa 

1º Vogal efetivo: Maria de Fátima Esteves Domingues Leandro, TSDT 
Fisioterapeuta Especialista Principal, - Coordenadora Centro Hospitalar Tondela 
Viseu, EPE 

2º Vogal efetivo: José Luís Silva Ribeiro, TSDT Fisioterapeuta Especialista 
Principal, ACES Grande Porto VI - Porto Oriental, ARS Norte IP. 

A reunião teve como ordem de trabalhos a apreciação da exposição apresentada 
em sede de audiência prévia, pela candidata infra exposta, bem como as 
diligências necessárias á continuação do presente processo concursal e 
agendamento das provas públicas de discursão curricular.  

No que resposta ao primeiro ponto, o júri apreciou a exposição da candidata, 
Ana Raquel Araújo Fernandes Rodrigues e solicitou aos R.H. da ARS Norte, a 
clarificação do processo de candidatura. 

Na sequência da clarificação prestada pelo Departamento de RH da ARS Norte, 
em relação ao processo de candidatura e em particular sobre o formulário de 
candidatura preenchido online, e garantindo a observação do princípio da 
igualdade de condições de oportunidades a todos os candidatos, de acordo com 
o artigo nº3, da Portaria n.º 154/2020, o júri deliberou por unanimidade, manter 
a exclusão, considerando que o prazo de candidatura foi excedido, mantendo a 
seguinte lista de candidatos admitidos e excluídos.  
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Lista de candidatos admitidos:  

Amélia Maria Pereira Miguel Machado 

Américo José da Rocha Sousa  

Ana Teresa dos Santos Costa Ferronha 

Fátima Maria Lopes Salgueiro  

Joana Cláudia Marques Guedes Rafael Reis 

Marisa Felgueiras Borlido  

Nuno Alexandre Moura Ferreira  

Paulo Jorge Cordeiro Gomes Pereira  

Rita Teresinha Carvalho Matos Cruz Nunes 

Sandra Geraldina da Costa Pereira  

Teresa Maria Rodrigues Trigo Moutinho  

 

Lista de candidatos excluídos:  

Ana Raquel Araújo Fernandes Rodrigues (a) 

Regina Fernandes Amaro (b) 

(a) Não cumprimento do ponto 2 do aviso de abertura. A candidatura não cumpriu 
o prazo limite estabelecido e que também está explicitado na Bolsa de Emprego 
Público (BEP) a candidatura foi entregue a 23 de setembro de 2021, sendo 
excluída por tal facto. 

(b) Não cumprimento da alínea e) do ponto 9.3. A candidatura não foi 
acompanhada por um exemplar de curriculum vitae, e de acordo com 
estabelecido no ponto 9.4 do referido aviso de abertura, é excluída. 

No que respeita ao segundo ponto de ordem de trabalhos, a calendarização das 
provas públicas de discussão curricular, o júri deliberou por unanimidade, que 
atendendo à situação de gestão de pandemia, a aplicação dos métodos de 
seleção se fará, sempre que possível, através de meios telemáticos, 
preferencialmente através da plataforma TEAMS, ao abrigo do disposto no Artigo 
5º da Lei nº 1-A/2020, de 19 de Março, e no Artigo 21º-A do Código de 
Procedimento Administrativo, recentemente aditado através da Lei nº 72/2020, 
de 16 de novembro, admitindo-se a realização de provas presenciais por recusa 
expressa de candidatos por motivos fundamentados.  

A prova de discussão curricular é pública, devendo o Departamento de Recursos 
Humanos da ARS Norte, publicar data e hora da realização das provas 
individuais, deverão os interessados na sua assistência, comunicar por escrito, 
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enviando por correio eletrónico, essa intenção a esse departamento (RH), para 
que o júri os possa incluir na reunião telemática a realizar. 

Os candidatos deverão estar disponíveis 15 minutos antes do início da prova 
para operacionalização das mesmas. 

As provas de discussão curricular realizam -se por ordem alfabética, com 
espaçamento 60 minutos entre cada candidato, de acordo com a tabela seguinte:    

Candidatos 

 

Dia Hora 

Amélia Maria Pereira Miguel Machado 08/03/ 2022 9 

Américo José da Rocha Sousa  08/03/ 2022 10 

Ana Teresa dos Santos Costa Ferronha 08 /03/ 2022 11 

Fátima Maria Lopes Salgueiro  08 /03/ 2022 12 

Joana Cláudia Marques Guedes Rafael Reis 08/03/ 2022 13 

Marisa Felgueiras Borlido  09/03/ 2022 9 

Nuno Alexandre Moura Ferreira  09/03/ 2022 10 

Paulo Jorge Cordeiro Gomes Pereira  09/03/ 2022 11 

Rita Teresinha Carvalho Matos Cruz Nunes 09/03/ 2022 12 

Sandra Geraldina da Costa Pereira  10/03/ 2022 9 

Teresa Maria Rodrigues Trigo Moutinho  10/03/ 2022 10 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, validada pelo júri na 
presente reunião, a qual será assinada pelos presentes. 

 

 

A Presidente       1ª Vogal              2ª Vogal 
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Anexo I 

Procedimento concursal comum de acesso, para ocupação de dois postos 
de trabalho na categoria de técnico superior das áreas de diagnóstico e 
terapêutica especialista – área de Fisioterapia, da carreira de técnico 
superior das áreas de diagnóstico e terapêutica, no mapa de pessoal da 
ARS do Norte, IP. 

 

Lista de admitidos  

Amélia Maria Pereira Miguel Machado 
Américo José da Rocha Sousa  
Ana Teresa dos Santos Costa Ferronha 
Fátima Maria Lopes Salgueiro  
Joana Claúdia Marques Guedes Rafael Reis 
Marisa Felgueiras Borlido  
Nuno Alexandre Moura Ferreira  
Paulo Jorge Cordeiro Gomes Pereira  
Rita Teresinha Carvalho Matos Cruz Nunes 
Sandra Geraldina da Costa Pereira  
Teresa Maria Rodrigues Trigo Moutinho  

 

Lista de excluídos  

Ana Raquel Araújo Fernandes Rodrigues (a) 
Regina Fernandes Amaro (b) 

(a) Não cumprimento do ponto 2 do aviso de abertura. A candidatura não cumpriu 
o prazo limite estabelecido e que também está explicitado na Bolsa de Emprego 
Público (BEP) a candidatura foi entregue a 23 de setembro de 2021, sendo 
excluída por tal facto. 

(b) Não cumprimento da alínea e) do ponto 9.3. A candidatura não foi 
acompanhada por um exemplar de curriculum vitae, e de acordo com 
estabelecido no ponto 9.4 do referido aviso de abertura, é excluída. 

 

 

A Presidente                                     1ª Vogal                                       2ª Vogal 
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Anexo II 

Procedimento concursal comum de acesso, para ocupação de dois postos 

de trabalho na categoria de técnico superior das áreas de diagnóstico e 

terapêutica especialista – área de Fisioterapia, da carreira de técnico 

superior das áreas de diagnóstico e terapêutica, no mapa de pessoal da 

ARS do Norte, IP. 

 

Calendarização das provas de discussão curricular 

As provas de discussão curricular realizam-se através de meios telemáticos, 

preferencialmente através da plataforma TEAMS, ao abrigo do disposto no Artigo 

5º da Lei nº 1-A/2020, de 19 de Março, e no Artigo 21º-A do Código de 

Procedimento Administrativo, recentemente aditado através da Lei nº 72/2020, 

de 16 de novembro, admitindo-se a realização de provas presenciais por recusa 

expressa de candidatos por motivos fundamentados, estas serão realizadas por 

ordem alfabética, com espaçamento 60 minutos entre cada candidato, de acordo 

com a tabela seguinte:   

Candidatos Dia Hora 

Amélia Maria Pereira Miguel Machado 08/03/ 2022 9 

Américo José da Rocha Sousa  08/03/ 2022 10 

Ana Teresa dos Santos Costa Ferronha 08/03/ 2022 11 

Fátima Maria Lopes Salgueiro  08/03/ 2022 12 

Joana Cláudia Marques Guedes Rafael Reis 08/03/ 2022 13 

Marisa Felgueiras Borlido  09/03/ 2022 9 

Nuno Alexandre Moura Ferreira  09/03/ 2022 10 

Paulo Jorge Cordeiro Gomes Pereira  09/03/ 2022 11 

Rita Teresinha Carvalho Matos Cruz Nunes 09/03/ 2022 12 

Sandra Geraldina da Costa Pereira  10/03/ 2022 9 

Teresa Maria Rodrigues Trigo Moutinho  10/03/ 2022 10 

 

A Presidente                                       1ª Vogal                                     2ª Vogal 
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