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ATA n.º 7 

 

 

 

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 seis dias do mês de novembro de 2022, às oito horas, reuniu por videoconferência 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 efetivo Belmiro Manuel Pereira da Rocha, enfermeiro gestor do Centro Hospitalar 

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

Hospitalar Baixo Vouga EPE, com o objetivo de proceder à analise de dois email enviados ao Júri 

via RH da Instituição (datados de 2 de novembro de 2022), das candidatas Maria João dos Reis 

Gomes Silva e Maria Dulce Duarte Brito, solicitando acesso às respetivas grelhas individuais de 

Avaliação Curricular. 

Deliberações: 

Analisado o pedido de acesso à grelha de Avaliação Curricular e reavaliação, da candidata 

Maria Joao dos Reis Gomes Silva,  o júri vai solicitar aos RH o envio da respetiva grelha e 

entende não se justificar alterar a atribuição da classificação da Avaliação Curricular, 

expressa na ficha/grelha individual, como a seguir se fundamenta: 

 

No item EP, sub-item tempo de serviço na categoria de enfermeiro especialista, a candidata 

obteve 0,25 valores, correspondente ao tempo de serviço na respetiva categoria (>3 a 

≤5anos). De referir que de acordo com a informação da ACSS "... não pode acumular-se o 

tempo de serviço em que os enfermeiros ocupam a categoria de especialista prevista no 

Decreto-Lei 437/91 de 8 de Novembro, com o tempo detido na categoria de especialista criada 
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pelo Decreto–Lei nº. 71/2019, de 29 de maio. O tempo de serviço como enfermeiro 

especialista para acesso à categoria de Enfermeiro Gestor, também criada por este Decreto-

Lei, é o detido no exercício de funções na categoria de enfermeiro especialista criada a partir 

de 01/06/2019...".  

No sub-item nota da avaliação de desempenho, obteve 0,5 valores, correspondente a uma 

avaliação de desempenho de Relevante.  

No item PGTC, obteve 1 valor, pontuação máxima.  

No item AFF obteve 1 valor, a pontuação máxima.  

No item AFM não obteve qualquer valor, dado que a candidata não apresenta qualquer 

comprovativo para o efeito, nos termos definidos na ata nº 1 "Atividades Formativas 

Ministradas - máximo 2 valores.  

No item TPC obteve 1 valor, a pontuação máxima.  

No item ECE - Experiência de coordenação de equipas, não obteve qualquer valor, dado que a 

candidata não apresenta qualquer comprovativo para o efeito, nos termos definidos na ata 

nº 1 "Experiencia de coordenação de equipas - máximo 3 valores (apenas serão consideradas 

experiências de coordenação de equipas nomeadas pelo Enfermeiro Diretor, Órgão Máximo de 

Gestão da instituição ou Tutela) “. 

No item DRPMC obteve a pontuação de 1,5 valores, correspondentes ao desenvolvimento como 

responsável de três Projetos. De referir que de acordo com o expresso na ata nº. 1, ”apenas 

serão consideradas projetos de melhoria continua da qualidade e/ou de grupos de trabalho 

institucionais, certificados pelo Enfermeiro Diretor, Orgão máximo de Gestão da Instituição ou 

Tutela”.  

No item ADI obteve 2 valores, a pontuação máxima.  

No item POSCP não obteve qualquer valor, por não apresentar qualquer comprovativo nos 

termos referidos na ata nº. 1 “Participação em órgãos sociais de sociedades científicas, de 

associações profissionais ou de associações sindicais”.  

No item FGSS obteve 2 valores, a pontuação máxima.  
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Relativamente ao solicitado pela candidata Maria Dulce Duarte Brito, acesso à grelha individual 

de Avaliação Curricular, o júri entende que o solicitado é  extemporâneo, na medida em que 

o nº 4 do artigo 23, da Portaria nº 153/2022 de 23 de Junho, refere “havendo lugar à exclusão 

de candidatos, aplica-se o disposto na secção seguinte“… os candidatos excluídos serão 

notificados para a realização de audiência prévia, nos termos previstos no artigo 12º da 

presente Portaria e no Código do Procedimento Administrativo. Ora, não tendo a candidata 

sido excluído, estando já convocada para a realização da Prova Pública de Discussão 

Curricular, que irá decorrer no dia 14 de Novembro às 12h, a informação solicitada será 

fornecida quando da elaboração do Projeto de Lista de Classificação Final. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião às dez 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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