ATA N.º 3
Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de 2021, pelas 11:00 horas, reuniu o júri do procedimento
concursal para provimento de diretor do Serviço de Admissão e Gestão de Doentes do HFZ-Ovar,
correspondente ao cargo de Direção Intermédia de 1.º grau, cuja abertura foi aprovada pelo Conselho Diretivo
através de deliberação tomada na reunião realizada em 10 de março de 2021, com vista à realização das
entrevistas públicas aos candidatos admitidos às mesmas, no seguimento da avaliação curricular realizada
anteriormente.
Na reunião estiveram presentes o presidente do júri, Luís Miguel dos Santos Ferreira, presidente do Conselho
Diretivo do HFZ-Ovar, o 1.º vogal efetivo, Maurício Loureiro Alexandre, Diretor do Departamento de
Planeamento e Contratualização da Administração Regional de Saúde do Centro, IP, e o 2.º vogal Ana Maria
Escoval da Silva, Professora Associada Convidada da Escola Nacional de Saúde Pública.
A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto 1: Realização das entrevistas profissionais e aplicação da respetiva grelha;
Ponto 2: Elaboração da lista final de seriação dos(as) candidatos(as);
Ponto 3: Elaboração de proposta de designação.
Iniciada a reunião, foi deliberado o seguinte:
Ponto 1: Realização das entrevistas profissionais e aplicação da respetiva grelha
O Júri realizou as entrevistas públicas aos candidatos nos horários previamente comunicados, tendo
deliberado, por unanimidade, atribuir as seguintes pontuações:

Nome do(a) candidato(a)

a)

Horário

Pontuação

1

Alexandra Fernanda Teixeira Cerqueira

11:00h

15,00

2

Ana Paula Teixeira Reis

11:45h

11,00

3

António José Costa Sequeira

12:30h

10,00

4

Catarina Andreia Sousa Meneses Almeida Matos

14:45h

15,00

5

Cristina Maria Vieira Canavarro

15:30

10,00

6

Ivone da Rocha Santos

16:15h

Faltou a)

7

Maria João da Silva Lopes Sabido

17:00h

13,00

Excluída por ter faltado ao método de seleção da entrevista pública.
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Ponto 2: Elaboração da lista final de seriação dos(as) candidatos(as)
Concluídas as entrevistas públicas, o júri deliberou, por unanimidade, elaborar a lista final de seriação dos(as)
candidatos(as), de acordo com os critérios previamente estabelecidos, tendo obtido os seguintes resultados:

Nome do(a) candidato(a)

Avaliação

Entrevista

Pontuação

Curricular (40%)

Pública (60%)

final

Alexandra Fernanda Teixeira Cerqueira

10,50

15,00

13,20

Ana Paula Teixeira Reis

15,00

11,00

12,60

António José Costa Sequeira

17,00

10,00

12,80

Catarina Andreia Sousa Meneses Almeida Matos

17,00

15,00

15,80

Cristina Maria Vieira Canavarro

12,00

10,00

10,80

Ivone da Rocha Santos

9,50

Faltou

Excluída a)

Maria João da Silva Lopes Sabido

10,50

13,00

12,00

a)

Excluída por ter faltado ao método de seleção da entrevista pública.

Ponto 3: Elaboração de proposta de designação.
Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, o
júri, findo o procedimento concursal, elabora a proposta de designação, com a indicação das razões por que
a escolha recaiu no candidato proposto, abstendo-se de ordenar os restantes candidatos.
Neste sentido, o júri deliberou, por unanimidade, propor a designação da candidata Catarina Andreia Sousa
Meneses Almeida Matos para provimento do cargo de diretora do Serviço de Admissão e Gestão de Doentes
do HFZ-Ovar, correspondente a Direção Intermédia de 1.º grau, considerando os resultados obtidos pela
candidata e respetiva fundamentação.
Assim, o júri considerou que a candidata apresenta um elevado “Nível de conhecimentos da atividade e
experiência que detém na área de atuação do cargo a prover”, bem como uma elevada “Capacidade de
coordenação e liderança de equipas”, pela forma como abordou as questões que foram colocadas neste
contexto. A candidata apresenta uma elevada capacidade de “Gestão por objetivos e orientação para os
resultados”, nomeadamente ao nível da capacidade de diagnosticar necessidades de mudança, aderir a novos
processos de gestão e de funcionamento e apoiar ativamente a sua implementação, passando pela capacidade
de propor soluções inovadoras com vista à melhoria do funcionamento do serviço e dos desempenhos
individuais. Revelou ainda uma elevada “Motivação para o exercício do cargo e sentido de serviço público”
pelos motivos que presidiram à apresentação da candidatura ao presente procedimento relacionados com o
contacto anterior com esta Unidade de Saúde, o interesse pelas funções inerentes ao cargo a prover. A
candidata apresenta ainda uma muito elevada “Capacidade de expressão verbal”, pela fluência verbal e
confiança na resposta às questões colocadas, bem como pelo grau de maturidade e capacidade para interligar
ideias e projetos associados ao setor da saúde.
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Mais deliberou, por unanimidade, proceder à notificação dos(as) candidatos(as) através de correio eletrónico,
nos termos dos artigos 61.º e 63.º do Código do Procedimento Administrativo dos resultados finais.
Nada mais havendo a cumprir, encerrou-se a reunião, da qual se lavra a presente ata, que depois de lida e
aprovada, vai ser assinada eletronicamente.
Presidente do Júri

1.º Vogal Efetivo

2.º Vogal Efetivo

(Maurício Lourenço Alexandre)

(Ana Maria Escoval da Silva)

Assinado por : Luís Miguel dos Santos Ferreira
Num. de Identificação: BI09620008
Data: 2021.06.02 12:45:09+01'00'
(Luís Miguel dos Santos Ferreira)
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