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ATA n.º 9 

 

 

 

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 quinze dias do mês de novembro de 2022, às nove 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 email enviado ao Júri via 

RH da Instituição (datado de 10 de novembro de 2022), da candidata Rosa Maria Ferreira Malta, 

solicitando acesso às atas e à respetiva grelha de classificação individual de Avaliação Curricular. 

Deliberação: 

Relativamente ao solicitado pela candidata Rosa Maria Ferreira Malta, acesso às atas e 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, tendo sido convocada para a realização da Prova 

Pública de Discussão Curricular, que estava marcada para o dia 14 de Novembro, às 17h e tendo 

faltado, a informação solicitada será fornecida a quando da elaboração do Projeto de Lista de 

Classificação Final. 
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Mais se informa, que tendo sido ontem contactada telefonicamente pela Diretora dos RH da 

CHEDV, a mesma informou que não viria e que iria enviar email de desistência. 

O referido email de desistência da candidata foi enviado ontem para os RH e entregue hoje ao 

Júri pelos RH e encontra-se anexo a esta ata. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião às nove horas e trinta minutos 

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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Belmiro Manuel Rocha

De: Raquel Valente
Enviado: 15 de novembro de 2022 09:09
Para: Urbano Rodrigues; Belmiro Manuel Rocha; Carlos Jorge Simoes
Assunto: FW: Desistência defesa pública

Sinal. de seguimento: Dar seguimento
Estado do sinalizador: Sinalizado

 
 
Remeto email para conhecimento e devidos efeitos  

Com os melhores cumprimentos, 

Raquel Valente 
 
Serviço de Gestão de Recursos Humanos 
 

CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O DOURO E VOUGA, E.P.E.  

Hospital de São Sebastião 

Rua Dr. Cândido de Pinho, 4520-211 SM Feira, PORTUGAL  

TEL +351 256 379 700 
www.chedv.min-saude.pt  

 
PENSE ANTES DE IMPRIMIR  
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
De: rosa malta <rosafmalta@gmail.com>  
Enviada: 14 de novembro de 2022 17:16 
Para: Raquel Valente <raquel.valente@chedv.min-saude.pt> 
Assunto: Desistência defesa pública 
 
Rosa Maria Ferreira Malta,vem por este meio confirmar a desistência por motivos pessoais à defesa pública 
do projeto de gestão. 
Cumprimentos 
Rosa Malta 
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