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rv7 '<.. Procedimento Concursal do Centro Hospitalar Entre o Douro e Vouga, E.P.E., de promoção 

para a categoria de Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT) Especialista de t.__ 
Terapia Ocupacional, aberto na sequência da autorização proferida no Despacho Conjunto 

n.!! 9656/2020, de 29 de setembro, publicado no Diário da República, 2.!! série, de 7 de 

outubro e nos termos da Portaria n.2 154/2020, de 23 de junho e conforme Despacho do 

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

ATA N.21 

Ao vigésimo segundo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um (22/01/2021), 

pelas onze horas, através de meios telemáticas usando a plataforma digital Zoom, ao abrigo da 

possibilidade prevista no Artigo Sº da Lei n!!l-A/2020 de 19 de março, realizou-se a primeira 

reunião do Júri do Concurso suprarreferido, para o Centro Hospitalar Entre o Douro e Vouga, 

E.P.E. 

Participaram na reunião os elementos efetivos do Júri nomeado por deliberação do Conselho 

de Administração, constituído por:-----------

Presidente: Maria de Lurdes Ângelo Ribeiro, Técnica Superior de Diagnóstico e Terapêutica 

Especialista de Terapia Ocupacional/Coordenadora do Centro Hospitalar Universitário São João 

E.P.E. --------------------------·----------

1º Vogal efetivo: Teresa Maria Gomes Moreira, Técnica Superior de Diagnóstico e Terapêutica 

Especialista de Terapia Ocupacional da URAP ACES Grande Porto VI- Porto Oriental da ARS 

Norte IP, que substituirá a Presidente do Júri nas suas ausências e impedimentos;----------------

----------- ------------- ------------------------------------------------------------
2º Vogal efetivo: Ana Maria Cardoso Gonçalves da Fonseca, Técnica Superior de Diagnóstico e 

Terapêutica Especialista de Terapia Ocupacional da URAP ACES Grande Porto VII - Gaia da ARS 

Norte IP; ---------- ----- ------------------

- -------------------- ----- - ---------------------------
1º Voga l suplente: Maria da Luz Guerra Miguel, Técnica Superior de Diagnóstico e Terapêutica 

Especialista de Terapia Ocupacional/ Coordenadora do Centro Hospitalar Universitário de 

Coimbra - E.P .E. ----- -------------------------------------------------

----------------------·----·-------·--
2º Vogal suplente: Jorge Augusto Lisboa Carneiro Manso Gigante, Técnico Superior de 

Diagnóstico e Terapêutica Especialista de Terapia Ocupacional da Unidade Local de Saúde do 

Alto Minho - E. P. E.-------------------------···-···------- ·---------------------------- ---- --·- --

----------------------------------------------------------
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'r~ A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------------------

1. Apreciação e esclarecimento do júri sobre a legislação em vigor e calendarização do 

procedimento concursal. - - - ----- -----------------------------
2. Definição e fixação dos parãmetros de avaliação, sua ponderação, grelha classificativa 

e sistema de valoração relativo a cada um dos métodos de seleção que constam do 

ponto 5 do aviso de abertura, de acordo com a legislação em vigor, nomeadamente 

com o disposto no n!!3 do artigo 6!! da Portaria n.v 154/2020, de 23 de junho e Anexo 

IV da Portaria n!! 721/2000 de 5 de setembro.-----------------------------------------------------

3. Nomeação do Vogal para funções de secretariado do Júri. ---- ----------------------

4. Apresentação de proposta de calendarização para o procedimento concursal. ------------

---·----------- --·-·----·---·-•-·-------·-------------·---·-·------·-------------------------------------------------
Relativamente ao primeiro ponto, o júri considerou que a data de abertura do processo 

concursal não foi a mais favorável à realização dos trabalhos que têm de ser realizados, por 

coincidir com um perlodo de grande atividade assistencial nas Instituições de origem da 

maioria dos seus elementos. - - - -·--- --------- -------------------------

Foi feito um apelo a todos para ultrapassar a situação, de modo a ser cumprida a 

calendarização estipulada no Aviso de Abertura do procedimento concursal, para que daí não 

decorresse qualquer prejuízo para os potenciais candidatos ao concurso. - --- - --· 

Relativamente ao segundo ponto, o método de seleção a utilizar será a prova pública de 

discussão curricular com uma valoração de 100%. A Portaria n!! 154/2020, de 23 de junho, 

define, no ponto 1 do artigo sv, que •A prova pública de discussão curricular visa determinar a 

competência profissional e ou científica dos candidatos, tendo como referência o perfil de 

competências genéricas e específicas do posto de trabalho a preencher" e, no ponto 2, 

determina que ·o método de seleção tem a duração máxima de 50 minutos, distribuídos 

conforme constante das allneas a) a ci-. ------- - - ------- --- -

Entende este júri que, não havendo na portaria n!!l54/2020 de 23 de junho novas tabelas para 

quantificação da Prova Pública de Discussão Curricular e para maior objetividade e 

transparência nos critérios usados para a avaliação, se use o constante nos itens referentes à 

discussão curricular e avaliação curricular de acesso, respetivamente nos anexos IV e Ili da 

Portaria 721/2fYJO de OS de Setembro. Assim, a aplicação do Anexo IV, consistirá na atribuição, 

a cada um dos fatores de avaliação, por cada elemento do Júri uma valoração parcial que 

culminar.i num nlvel classificativo. Os resultados da prova pública de discussão curricular são 

obtidos pela média aritmética simples das classificações atribuídas por cada membro efetivo 

do júri aos fatores de avaliação definidos. - - --------
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A prova pública de discussão curricular é pública, devendo o Serviço de Gestão de Recursos 

Humanos do Centro Hospitalar Entre o Douro e Vouga E.P.E., publicar, no seu placard, o local, 

data e hora da real ização das provas Individuais, assim como disponibílizar a mesma 

lnformaç~o no sitio da Internet da Instituição. Conforme previsto no artigo 119 da Portaria n9 

270/2020 de 19 de novembro, devido à pandemia covld-19, é privilegiada a utilização de meios 

t'elemátlcos, designadamente vldeo ou teleconferência, na participação dos membros do júri 

nas respetivas reuniões, nos termos do artigo 52, n2 1 e 2, da Lei n21 - A/2020, de 19 de março 

e a prestação de provas pode, também, como previsto no artigo referido no número anterior, 

ser realizada por videoconferência, desde que haja acordo entre o júri e o respetivo candidato 

e as condições técnicas para o efeito. ---------------------------------------------------------------------------

Relativamente ao terceiro ponto da ordem de trabalhos decidiu-se que o Júri será secretariado 

pelo 1v Vogal Efetivo, Teresa Maria Gomes Moreira.--------------------------------------------------- ----

Por fim, e no que diz respeito à calendarização proposta para o procedimento, o Júri 

compromete-se a cumprir com os prazos definidos legal ou regulamentarmente, não se 

julgando necessário estabelecer prazos especiais, face à sua predeterminação legal. --------------

_________ ... ________ --------------------------------------------------·-------------------
A presente ata, à qual se anexa a grelha com os critérios de avaliação para a Discussão 

Curricular, é composta por três (3) folhas, e assinadas por todos os elementos efetivos do Júri. -

- --------------------------------------------------------------- ----------------
Lida esta ata e achada conforme, vai a mesma ser assinada por todos os membros do Júri 

presentes. ----- ---------- --------------------- -- -- -------------------------

O Júri 

A Presidente J.,~ J.. ,.1.,, ei.,,, "" 
A 11vogaf ' ~~e. G ~ ~...JL-7 

AZ•Vogal ~Jv!,, dh fcu~ 
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ANEXO ATA Nll "( - . CRln:. RIOS PARA PROVA PUBLICA DE DISCUSSÃO CURRICULAR - CONCURSO TSDT ESPECIALISTA DE TERAPIA Cr 

OCUPACIONAL - CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O DOURO E VOUGA, E.P.E. "f' 

Oiscu~são curricular 

Nome do candidato: _ ____ _ _ _______ _ ______ ____ ___ _______ _ 

FATORES DE AVALIAÇÃO Presidente 1• Vogal 2• Vogal Média Ari tmética 
A 
APRECIAÇÃO CURRICULAR 

(com base no Anexo Ili da portaria 721/2000 
de S de Setembro) 
B 
FORMA DE APRESENTAÇÃO 

- Sequência e clareza na apresentação 
• Articulação na exposição dos temas 
• Poder de síntese 
• Estética da apresentação; cr iatividade 
• Controle de tempo 
c 
APRESENTAÇÃO ORAL 

- Clareza e articulação na exposição 
• Enfoque nos aspetos curriculares mais 
relevantes 
• Te mas discutidos relat ivos às competências 
profissionais e científicas 
• Poder de comunicação (fluidez do discurso, 
discurso percetível e articulado) 

Ordem cronológica na descrição dos 
acontecimentos, 
D 
CAPACIDADE DE ARGUMENTAÇÃO 

• Capacidade de comunicação 
• Desenvolvimento dos aspetos curriculares 
mais relevantes 
- Demonstração de conhecimentos técnico 
cientiflcos adequados ao cargo 
- Objetividade, rigor e clareza nas respostas 
- Capacidade de argumentação ("fair-play" a 
crít icas, sugestões e opin iões do Júri) 
Total : 
Nota Final (quantitativa) 1 DAS CLASSIFICAÇÕES DOS ELEMENTOS DO JÚRl/3 
Nível Classificativo 1 Elevado/Bom/Suficiente/Reduzido/Insuficiente 
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