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ATA N.º 2 
 

Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, pelas 16:30 horas, reuniu o júri do 

procedimento concursal para recrutamento de um auditor interno para o Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga, 

EPE, em regime de comissão de serviço, tendo estado presentes os seguintes membros: 

▪ Presidente do júri: José Miguel Dias Paiva e Costa 

▪ 1.º Vogal efetivo: Sónia Cristina Duarte Cruz 

▪ 2.º Vogal efetivo: Fernandina Maria Vaz de Oliveira 

O Presidente do Júri deu início à reunião propondo a seguinte ordem de trabalhos: 

Ponto um - Decorrido o prazo para a formalização das candidaturas, proceder à análise dos elementos 

apresentados pelos candidatos. 

Ponto 2 - Verificados os elementos apresentados pelos candidatos, designadamente a posse dos requisitos 

exigidos e a apresentação dos documentos essenciais à sua admissão, proceder à avaliação curricular de acordo 

com os critérios definidos na ata número um do processo de recrutamento de um auditor interno para o Centro 

Hospitalar Entre Douro e Vouga, EPE. 

Ponto 3 - Agendar o local, data e hora das entrevistas 

Verificada a existência de quórum, o presidente declarou aberta a reunião, dando início de imediato à discussão 

dos assuntos inerentes ao ponto um. 

Foram recebidas duas candidaturas, a seguir identificadas: 

Joel António Oliveira Pereira; 

José Luís Gonçalves Vaz. 

O Júri procedeu à análise dos elementos apresentados pelos candidatos, designadamente a posse dos requisitos 

exigidos e a apresentação dos documentos essenciais à sua admissão ou avaliação, não existindo qualquer fator 

de exclusão aplicável. 

Verificados os elementos apresentados pelos candidatos, o Júri deliberou admitir ao presente procedimento 

concursal os candidatos supra identificados. 

Após a identificação dos candidatos admitidos, o Júri passou ao ponto 2 da ordem de trabalhos e efetuou a 

avaliação curricular de acordo com os parâmetros definidos na ata número um. 

Da avaliação realizada, o Júri deliberou classificar os candidatos como se segue: 

 

Tendo concluído a avaliação curricular, o Júri passou para o ponto três da ordem de trabalhos da presente ata. 

Atribuída a classificação final da Avaliação Curricular (AC), o Júri deliberou agendar a Entrevista Profissional de 

Seleção (EPS) a realizar no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE, sito na Hospital de São Sebastião 

AVALIAÇÃO CURRICULAR

(AC)

Classificação 

Final 

(AC)

Joel António Oliveira Pereira 20 30% 6 16 50% 8,00 6,5 20% 1,3 15,30

José Luís gonçalves Vaz 5 30% 1,5 19 50% 9,50 20 20% 4 15,00

Habilitações 

Académicas 

(HA)

Experiência 

Profissional 

(EP)

Formação 

Profissional 

(FP)
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Rua Dr. Cândido de Pinho, 4520-211 SM Feira, PORTUGAL para a data e horas a seguir apresentada: 

ENTREVISTA PROFISSIONAL 
DE SELEÇÃO 

(EPS) 
DATA HORA 

Joel António Oliveira Pereira 07-12-2022  10:30  

José Luís Gonçalves Vaz 07-12-2022  11:00  

 

Por nada mais haver a tratar deu-se por encerrada a reunião e foi elaborada a presente ata que depois de lida e 

achada conforme vai a mesma ser assinada e rubricada por todos os membros do Júri presentes. 

 

 

Presidente                      Primeira Vogal efetiva      Segunda Vogal efetiva 

 

 

 


		2022-11-18T19:33:52+0000


		2022-11-21T08:57:47+0000


		2022-11-21T09:42:22+0000




