
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. 3 

Ao dia dezanove 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: Calendarização das provas públicas de 

discussão curricular. 

Tal como ficou devidamente explicitado na ata 1, o Júri deliberou por unanimidade que a 

prova de discussão curricular se fará através de meios telemáticos (plataforma Teams), ao 

abrigo do disposto não só no art. 5.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, como também no 

art. 24.º-A do Código do Procedimento Administrativo, recentemente aditado através da Lei 

n.º 72/2020, de 16 de Novembro. 

O Serviço de Gestão de Recursos Humanos do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, 

E.P.E. deverá divulgar publicamente a data/hora e meios através dos quais se realizarão estas 

provas, devendo os interessados na sua assistência comunicar, por escrito, essa intenção a 

esse Serviço, para que o Presidente do Júri os possa incluir na reunião telemática que vai 

organizar. 

O Júri decidiu agendar para o próximo dia 31 de março de 2021, a realização das provas, 

solicitando ao Serviço de Gestão de Recursos Humanos da Unidade Local de Saúde de 



Matosinhos, E.P.E. que informe os candidatos admitidos que deverão estar disponíveis para 

contacto telefónico para efeitos de operacionalização da teleconferência, realizando-se as 

provas por ordem alfabética, a partir das 9.30h com espaçamentos de 1 (uma) hora entre cada 

candidato: 

1. João Carlos Torgal Batista-9.30h 

2. João Pedro Alves da Silva-10.30h 

3. Rosa Arminda Neves Henriques-11.30h 

 

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

presentes.  

 

Presidente  

 

 

 

 

 

1º Vogal Efectivo 

 

 

 

 

 

 2º Vogal Efectivo 
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