
Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E. 

 

Procedimento concursal comum 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 

 

Ata nº. 2 

Ao dia dois do mês de março de 2021, 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, 

conforme deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Entre o Douro e 

Vouga, E.P.E., de 2 de Dezembro de 2020, constituído por Maria Isabel da Costa Pinto Oleiro 

Lucas, Técnica Superior de Diagnóstico e Terapêutica Especialista de Terapia da Fala do Centro 

Hospitalar Universitário de Coimbra, na qualidade de Presidente; Brito Manuel Marques Largo, 

Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica Especialista de Terapia da Fala do Centro 

Hospitalar Universitário de Coimbra, na qualidade de 1º Vogal Efetivo; Maria Gabriela Godinho 

Mariano Leal, Técnica Superior de Diagnóstico e Terapêutica Especialista de Terapia da Fala do 

Hospital de Santa Maria, CHULN, na qualidade de 2º Vogal Efectiva, cabendo ao primeiro vogal 

substituir o presidente nas suas faltas e impedimentos. ---------------------------------------------------- 

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos:  

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. 

Relativamente ao primeiro ponto, o júri verificou a entrega de 4 (quatro) candidaturas:  

1. Ana Catarina Soares Vieira 
2. João Carlos Torgal Batista 
3. João Pedro Alves da Silva 
4. Rosa Arminda Neves Henriques 



Verificados os elementos apresentados pelos candidatos, designadamente a posse dos 

requisitos exigidos e a apresentação dos documentos essenciais à sua admissão ou avaliação, o 

Júri deliberou admitir os seguintes candidatos ao presente procedimento concursal:  

1. João Carlos Torgal Batista 
2. João Pedro Alves da Silva 
3. Rosa Arminda Neves Henriques 

Mais deliberou, em seguida, excluir o seguinte candidato, porque apesar de estar vinculado 

através de uma relação jurídica de emprego sem termo com Instituição do Serviço Nacional de 

Saúde, não tem o mínimo de seis anos de experiência efectiva de funções na categoria: 

1. Ana Catarina Soares Vieira 

 

Lida esta acta e achada conforme vai a mesma ser assinada por todos os membros efectivos do 

Júri. 

O Presidente 

 

 

 

 

1º Vogal efectivo 

  

 

 

2º Vogal efectivo 
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