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ATA N.º 2 

Ao dia três do mês de setembro do ano de 2021, pelas 14:30 horas, através de plataforma eletrónica, reuniu 

o júri do procedimento concursal para provimento de diretor do Serviço de Gestão de Recursos Humanos 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 5 de maio de 2021, com vista à 

avaliação dos requisitos formais e legais, da avaliação curricular e definição dos próximos passos. 

 

Na reunião estiveram presentes o presidente do júri, Luís Miguel dos Santos Ferreira, presidente do Conselho 

Diretivo do HFZ-Ovar, a 1.º vogal efetiva, Ilda Maria Correia de Magalhães, diretora do Serviço de Gestão de 

Recursos Humanos do Centro Hospitalar Universitário do Porto, E.P.E., e a 2.º vogal efetiva, Maria de Lurdes 

Leitão Pereira, jurista do Gabinete Jurídico do ISCTE  Instituto Universitário de Lisboa. 

 

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: 

 

Ponto 1: Verificação dos requisitos formais e legais e aplicação da respetiva grelha; 

Ponto 2: Elaboração da lista de candidatos(as) admitidos(as) e excluídos(as); 

Ponto 3: Avaliação Curricular e aplicação da respetiva grelha; 

Ponto 4: Notificação dos(as) candidatos(as) admitidos(as) para a Entrevista Pública; 

 

Iniciada a reunião, foi deliberado o seguinte: 

 

Ponto 1: Verificação dos requisitos formais e legais e aplicação da respetiva grelha 

Foram rececionadas dentro do prazo estabelecido para o concurso 2 (duas) candidaturas, cujo teor se dá aqui 

como integralmente reproduzido, de acordo com a lista ordenada alfabeticamente: 

 Nome do(a) candidato(a) 

1 Bárbara Letícia Cardoso Pinto 

2 Ricardo da Silva Pinto 

 

O júri começou por verificar o cumprimento dos requisitos formais e legais exigidos, preenchendo a respetiva 

grelha relativamente a cada candidato(a), grelhas essas que constituem o anexo 1, cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido. 

 

Ponto 2: Elaboração da lista de candidatos(as) admitidos(as) e excluídos(as) 

Após a verificação dos elementos apresentados pelos(as) candidatos(as), designadamente a posse dos 

requisitos exigidos e a apresentação dos documentos essenciais à admissão, o júri deliberou, por 

unanimidade, admitir todos(as) os(as) candidatos(as), conforme listagem seguinte: 
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 Nome do(a) candidato(a)  

1 Bárbara Letícia Cardoso Pinto Admitida 

2 Ricardo da Silva Pinto Admitido 

 

Ponto 3: Avaliação Curricular e aplicação da respetiva grelha 

O júri procedeu à análise do processo de candidatura dos(as) candidatos(as) admitidos(as), tendo preenchido 

uma grelha relativamente a cada candidato(a), grelhas essas que constituem o anexo 2, cujo teor aqui se dá 

por integralmente reproduzido. 

Seguidamente, o júri elaborou a lista com a pontuação obtida por cada candidato(a) relativamente ao método 

de seleção  avaliação curricular, com a indicação da candidata excluída pelo facto de ter obtido pontuação 

inferior a 9,5 na avaliação curricular, conforme disposto no Ponto 2 da ata da reunião do júri realizada no 

dia 1 de julho de 2021. 

 Nome do(a) candidato(a) Pontuação Situação 

1 Bárbara Letícia Cardoso Pinto 3 Não admitida à entrevista pública 

2 Ricardo da Silva Pinto 17 Admitido à entrevista pública 

 

Ponto 4: Notificação dos(as) candidatos(as) admitidos(as) para a Entrevista Pública; 

O júri deliberou, por unanimidade, convocar o candidato admitido, Ricardo da Silva Pinto, para a realização 

do método de seleção Entrevista Pública, para o próximo dia 22 de setembro de 2021, pelas 9:30 horas, no 

Hospital Dr. Francisco Zagalo  Ovar. 

 

O júri deliberou ainda proceder à notificação do candidato através de correio eletrónico, nos termos dos 

artigos 61.º e 63.º do Código do Procedimento Administrativo. 

 

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 

 

 

 

 

 

       (Luís Miguel dos Santos Ferreira)                                     (Ilda Maria Correia de Magalhães)                                (Maria de Lurdes Leitão Pereira) 

 


