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ATA n.º 12 

 

 

 

Procedimento concursal para provimento de cinco (5) postos de trabalho para a categoria de 

enfermeiro gestor do mapa de pessoal do Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga (CHEDV), de 

acordo com deliberação do Conselho de Administração deste Hospital de 25 de Maio de 2022. 

Aos cinco dias do mês de dezembro de 2022, às onze horas, reuniu por vídeo conferencia o Júri 

designado por deliberação do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Entre Douro 

e Vouga, estando presentes os seguintes membros, Presidente Urbano José Castilho Rodrigues, 

enfermeiro gestor em funções de enfermeiro diretor da Unidade Local de Saúde do Nordeste 

EPE, 1º Vogal efectivo Belmiro Manuel Pereira da Rocha, enfermeiro gestor do Centro Hospitalar 

VNGaia/Espinho EPE, 2º Vogal efectivo Carlos Jorge Cardoso Simões, enfermeiro gestor do 

Centro Hospitalar Baixo Vouga EPE, com o objetivo analisar contestação de avaliação curricular 

da candidata Ana Paula Ferreira. …………………………………………………………………………………………….. 

Deliberações: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Às onze horas, o Júri reuniu com o objetivo analisar contestação de avaliação curricular da 

candidata Ana Paula de Almeida Ferreira, feita por email, anexo a esta ata. ……………..……………… 

O Júri entendeu que a candidata, no item Exercício Profissional, já tinha apresentado documento 

com avaliação de desempenho de Relevante, assim como no item Formação em Gestão de 

Serviços de Saúde, que possuia curso de pós-graduação de gestão e administração de serviços 

de saúde com 30ECTS, pelo que tendo sido detetado o lapso, foi alterada a pontuação na grelha 

individual da candidata e no seguimento a sua classificação final. …………………………………………... 

O Júri no item Experiencia de Coordenação de Equipas não considerou o solicitado, por ter já 

pontuado no item funções de chefia, critério que foi tido em conta com todos os candidatos. … 

Uma vez que houve alteração de 4º para 3º lugar na lista da Referência B, onde a candidata 

concorreu, foi realizado novo projeto de lista de classificação final, que se encontra em anexo 

a esta ata e dela fazendo parte integrante. ………………………………………………………………………………. 

A ata, grelha individual de avaliação corrigida da candidata Ana Paula Ferreira e novo projeto de 

lista de classificação final, serão remetidos aos Recursos Humanos do CHEDV,EPE, sendo o novo 

projeto de lista de classificação final devidamente publicitado e dado conhecimento da sua 

existência aos candidatos por e-mail. ……………………………………………………………………………………..…. 
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Os candidatos serão notificados para audiência prévia conforme previsto nos artigos 24º e 25º 

da Portaria n.º 153/2020, de 23 de junho, para no prazo de 10 dias úteis contados a partir da 

data da receção da mesma, dizerem o que se lhes oferecer sobre a sua classificação. …………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião às doze horas e para que conste 

lavrou-se a presente ata, que depois de lida e achada conforme vais ser assinada por todos os 

membros do júri. ……………………………………………………………………………………….……………………………… 

 

 

 

 

 

O Presidente   _________________________________________ 

 

 

 

 

 

O 1º Vogal Efetivo _________________________________________ 

 

 

 

 

 

O 2º Vogal Efetivo _________________________________________ 
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