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ATA N.º 2 

 
No dia 9 de dezembro de dois mil e vinte um, reuniu o Júri do Procedimento Concursal Comum 

para a constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em 

funções públicas por tempo indeterminado com vista ao preenchimento de 1 posto de trabalho 

da carreira e categoria de Técnico Superior – área de Farmácia, do Mapa de Pessoal da ARS 

Norte, IP, autorizado, por despacho de 09/02/2021 do Vogal do Conselho Diretivo da ARS Norte, 

IP, Dr. Ponciano Oliveira, constituído por:  

Presidente – Paula Cristina Marques Silva – Coordenadora da Unidade de Aprovisionamento em 

funções nesta ARS;  

Vogais Efetivos:  

Maria Isabel Cunha Silva Pinto Ferreira – Assistente da Carreira Farmacêutica em funções na 

Unidade de Aprovisionamento desta ARS, que substitui a Presidente nas suas faltas e 

impedimentos legais;  

Luís Filipe Pires Diz Fernandes - Técnico Superior em funções na Unidade de Aprovisionamento 

desta ARS  

Vogais Suplentes:  

Paula Elizabeth Domingues Oliveira Silva - Técnica Superior em funções no D.R.H. desta ARS;  

Alice Maria Vilela Martins Rodrigues - Técnica Superior em funções na Unidade de 

Aprovisionamento desta ARS. 

_____________________________________________________________________________ 

A reunião do júri teve como objetivo a verificação dos requisitos de admissão das candidaturas 

rececionadas num total de (46), visando a elaboração e aprovação da lista de candidatos 

admitidos e excluídos, nos termos do previsto no artigo 21º da Portaria n.º 125-A/2019, de 

30/04, na redação atual. 

Previamente à aprovação da lista de candidatos admitidos e excluídos, foi deliberado solicitar 

informação adicional, cuja notificação será remetida por correio eletrónico, referente aos 

candidatos infra mencionados no âmbito do presente procedimento concursal comum, para 

suprimento de formalidades e/ou clarificação de factos por eles indicados, nos seguintes 

termos: 

 

Nome do candidato Documentos a suprir 

Adriana Isabel Palhares Fernandes - Documento comprovativo da cédula 

profissional válido 
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Ana Isabel De Vasconcelos Cruz - Certificados de formação dos cursos 

indicados no curriculum vitae com indicação 

do n.º de horas de formação nos últimos 

cinco anos 

Ana Isabel Miranda santos - Certificados de formação dos cursos 

indicados no curriculum vitae com indicação 

do n.º de horas de formação nos últimos 

cinco anos 

- Declaração sob compromisso de honra, e 

em alíneas separadas, da situação precisa 

em que o candidato se encontra 

relativamente a cada um dos requisitos 

exigidos no artigo 17.º da LTFP, aprovada 

pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 

devidamente assinada 

Anabela Almeida Sá - Certificados de formação dos cursos 

indicados no curriculum vitae com indicação 

do n.º de horas de formação nos últimos 

cinco anos 

- Declaração sob compromisso de honra, e 

em alíneas separadas, da situação precisa 

em que o candidato se encontra 

relativamente a cada um dos requisitos 

exigidos no artigo 17.º da LTFP, aprovada 

pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 

devidamente assinada 

Catarina Salgueiro Horta Cabral Dos Santos - Certificado de formação do curso 

"Competência farmacêutica" com indicação 

do n.º de horas de formação 

Cláudia Sofia Cordeiro Carvalho - Certificados de formação dos cursos 

indicados no curriculum vitae com indicação 

do n.º de horas de formação nos últimos 

cinco anos 
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Cristiana Vieira Pontes - Certificados de formação dos seguintes 

cursos com indicação do n.º de horas de 

formação: Doença meningocócica invasiva; 

Suporte básico de vida; Campanha de saúde 

cardiovascular e diabetes 

Ines Margarida Silveira Teixeira - Certificados de formação dos cursos 

indicados no curriculum vitae com indicação 

do n.º de horas de formação nos últimos 

cinco anos 

Inês Tira Picos Costa Nunes - Certificados de formação dos cursos 

indicados no curriculum vitae com indicação 

do n.º de horas de formação nos últimos 

cinco anos 

Joana Cândida Marques Morais Fernandes - Certificados de formação dos cursos 

indicados no curriculum vitae com indicação 

do n.º de horas de formação nos últimos 

cinco anos 

Joana Cunha Silva - Certificados de formação dos cursos 

indicados no curriculum vitae com indicação 

do n.º de horas de formação nos últimos 

cinco anos 

Lara Filipa Nunes e Santos - Certificados de formação dos cursos 

indicados no curriculum vitae com indicação 

do n.º de horas de formação nos últimos 

cinco anos 

Liliana Margarida da Ponte e Sousa - Certificados de formação dos cursos 

indicados no curriculum vitae com indicação 

do n.º de horas de formação nos últimos 

cinco anos 

Luis Filipe Coelho Mimoso - Certificados de formação dos cursos 

indicados no curriculum vitae com indicação 

do n.º de horas de formação nos últimos 

cinco anos 
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Rodrigo Fernandes Pita - Certificados de formação dos cursos 

indicados no curriculum vitae com indicação 

do n.º de horas de formação nos últimos 

cinco anos 

Vera Lúcia Pinto Silveira - Declaração sob compromisso de honra, e 

em alíneas separadas, da situação precisa 

em que o candidato se encontra 

relativamente a cada um dos requisitos 

exigidos no artigo 17.º da LTFP, aprovada 

pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 

devidamente assinada 

 

Os documentos supra identificados devem ser remetidos no prazo máximo de cinco dias úteis, 

para o correspondente endereço eletrónico: luis.fernandes@arsnorte.min-saude.pt 

 

E nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião, de que se lavrou a presente Ata 

que, depois de lida e considerada conforme, vai ser assinada pelos elementos do Júri. 

 

    O Júri, 

 

 

 

                                        _______________________________________________ 

 

 

 

                                        _______________________________________________ 

 

 

 

                                        _______________________________________________ 
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