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ATA N.º 1 

 

Aos 3 dias do mês de fevereiro do ano de 2022, pelas 10:30 horas, nas instalações do Hospital Dr. Francisco 

Zagalo – Ovar (HFZ-Ovar), reuniu o júri do procedimento concursal para o preenchimento de 2 (dois) postos 

de trabalho do mapa de pessoal do Hospital Dr. Francisco Zagalo – Ovar (HFZ-Ovar), tendo em vista a 

consolidação de mobilidades na categoria de enfermeira, da carreira especial de enfermagem, na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, nos termos da 

deliberação tomada pelo Conselho Diretivo do HFZ-Ovar na reunião realizada em 12 de janeiro de 2022, 

ao abrigo dos Despachos exarados pelo Senhor Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, de 6 de janeiro 

de 2022, no âmbito dos processos tramitados na Plataforma de Gestão de Recursos Humanos sob o n.º 

34998/2021 e n.º 34999/2021. 

Na reunião estiveram presentes a presidente do júri, Mariana Pinto Fragateiro, vogal executiva com funções 

de enfermeira diretora do HFZ-Ovar, a 1.ª vogal efetiva, Maria Emília de Castro Oliveira Correia, com a 

categoria de enfermeira gestora, da carreira especial de enfermagem, pertencente ao mapa de pessoal do 

HFZ-Ovar, e a 2.ª vogal efetiva, Maria Inês Sousa Ramos, com a categoria de enfermeira, da carreira 

especial de enfermagem, pertencente ao mapa de pessoal do HFZ-Ovar;  

A presidente do júri será substituída nas suas faltas e impedimentos pela 1.ª vogal efetiva, Maria Emília de 

Castro Oliveira Correia. 

Legislação aplicável: Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, na sua atual redação; Decreto-Lei n.º 248/2009, de 22 de setembro, na sua atual redação; 

Decreto-Lei n.º 122/2010, de 11 de novembro, na sua atual redação; Decreto-Lei n.º 71/2019, de 27 de 

maio, na sua atual redação; Portaria n.º 153/2020, de 23 de junho; Portaria n.º 277/2021, de 30 de 

novembro; Despachos exarados pelo Senhor Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, de 6 de janeiro de 

2022; e Código do Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 

janeiro, e demais legislação aplicável. 

A reunião teve como ordem de trabalhos: análise da legislação; definição do método de avaliação e 

parâmetros de avaliação; elaboração de critérios para avaliação curricular, com definição das fórmulas 

classificativas e dos critérios de desempate. 

Após análise e discussão em torno das matérias em apreciação, o júri deliberou, por unanimidade, aprovar 

o seguinte: 

Primeiro: Definição dos Requisitos obrigatórios de admissão relativos ao trabalhador: 

a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, por convenção internacional 

ou por lei especial; 

b) 18 anos de idade completos; 

c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o exercício daquelas que se 

propõe desempenhar; 

d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções; 

e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória. 

Requisitos obrigatórios especiais: 
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a) O nível habilitacional exigido para a carreira especial de enfermagem corresponde aos requisitos 
prescritos para a atribuição, pela Ordem dos Enfermeiros, de título definitivo de enfermeiro, nos 
termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 248/2009, de 22 de setembro, na sua atual redação; 

b) Estar inscrito na Ordem dos Enfermeiros e ter perante a mesma a situação regularizada e posse de 
cédula profissional atualizada; 

c) Estar abrangido pelos Despachos exarados pelo Senhor Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, 
de 6 de janeiro de 2022, no âmbito dos processos tramitados na Plataforma de Gestão de Recursos 
Humanos sob o n.º 34998/2021 e n.º 34999/2021. 

Impedimentos de admissão: não podem ser admitidos candidatos que não estejam abrangidos pelos 

Despachos exarados pelo Senhor Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, de 6 de janeiro de 2022, no 

âmbito dos processos tramitados na Plataforma de Gestão de Recursos Humanos sob o n.º 34998/2021 e 

n.º 34999/2021, e não podem ser admitidos candidatos que não estejam abrangidos pelos Despachos 

exarados pelo Senhor Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, de 6 de janeiro de 2022, no âmbito dos 

processos tramitados na Plataforma de Gestão de Recursos Humanos sob o n.º 34998/2021 e n.º 

34999/2021, bem como não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se encontrem 

integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se encontrando em mobilidade, ocupem postos 

de trabalho previstos no mapa de pessoal do órgão ou serviço idênticos aos postos de trabalho para cuja 

ocupação se publicita o procedimento. 

Segundo: Prazo e forma de apresentação das candidaturas 

Dez dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso, por extrato, na 2-ª Série do Diário da 

República, sendo igualmente publicado na BEP – Bolsa de Emprego Público e na página eletrónica do 

Hospital Dr. Francisco Zagalo – Ovar, disponível em www.hovar.min-saude.pt 

Forma de apresentação das candidaturas 

As candidaturas devem ser formalizadas mediante preenchimento de formulário tipo, alojado na página 

eletrónica do Hospital Dr. Francisco Zagalo – Ovar, disponível em www.hovar.min-saude.pt, até às 24h00 

horas do último dia do prazo para apresentação das candidaturas, pela seguinte forma: 

- por via eletrónica, para o endereço recrutamento.ENF@hovar.min-saude.pt 

No formulário de candidatura são de preenchimento obrigatório:  

O formulário de candidatura formulário de candidatura deverá ser acompanhado obrigatoriamente, sob 

pena de exclusão, dos seguintes documentos, em formato PDF e devidamente identificados:  

a) Curriculum Vitae detalhado, atualizado, datado e assinado, do qual constem as habilitações 

académicas, as habilitações e qualificações profissionais (ações de formação e outras), a 

experiência profissional, com indicação das funções com maior relevância para o lugar a que se 

candidata; 

b) Cópia digitalizada e legível do Certificado de habilitações literárias e profissionais; 

c) Cópia digitalizada da cédula profissional definitiva e válida; 

d) Cópia digitalizada dos documentos comprovativos das ações de formação realizadas com relevância 

para o posto de trabalho objeto de candidatura; 

e) Comprovativo de experiência profissional e funções exercidas diretamente relacionadas com o 

posto de trabalho; 

http://www.hovar.min-saude.pt/
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f) Declaração emitida pelo órgão ou serviço onde exerce funções da qual conste a identificação da 

relação jurídica de emprego público detida, carreira e categoria de que seja titular e atividade 

que executa, bem como a experiência profissional; 

g) Documento comprovativo do grau de incapacidade, caso tenha sido preenchido o respetivo campo 

do formulário; 

h) Quaisquer outros documentos que o candidato entenda apresentar por considerar relevantes para 

apreciação do seu mérito. 

As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos termos da lei. 

Terceiro - Elaboração e publicitação da lista de admitidos e excluídos 

A publicitação da lista dos candidatos admitidos e excluídos e dos resultados obtidos em cada método de 

seleção é efetuada através de lista ordenada alfabeticamente, afixada em local visível e público nas 

instalações do Hospital Dr. Francisco Zagalo – Ovar e na sua página eletrónica, disponível em 

www.hovar.min-saude.pt 

Quarto – Métodos de Seleção 

Nos termos do n.º 2 do artigo 6.º da Portaria n.º 153/2020 de 23 de junho, o método de seleção utilizado 

para o presente procedimento concursal, será a Avaliação Curricular (AC). 

Quinto - Descrição do método de seleção a aplicar 

Avaliação Curricular: 

Da avaliação curricular fazem parte os critérios definidos no artigo 7.º da Portaria n.º 153/2020 de 23 de 

junho, com os parâmetros definidos nas alíneas a), b), c), d), e), f), i), j) do n.º 2 do artigo 7.º, com as 

valorações definidas no n.º 3 do mesmo, para a categoria de enfermeiro. A avaliação curricular será 

avaliada numa escala de zero (0) a vinte (20) valores, com valoração até às centésimas, sendo a 

classificação obtida através da média aritmética ponderada das classificações dos parâmetros a avaliar que 

se expressa na seguinte fórmula: 

AC = EP + GT + AFF + AFM + TP + CFL + ADI + POS 

Em que: 

AC  - Avaliação Curricular  

EP  - Exercício Profissional 

GT  - Grupos de Trabalho  

AFF  - Atividades Formativas Frequentadas  

AFM  - Atividades Formativas Ministradas 

TP  - Trabalhos Publicados  

CFL  - Classificação Final Licenciatura  

ADI  - Atividades Docentes e/ou de Investigação  

http://www.hovar.min-saude.pt/
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POS  - Participação em Órgãos Sociais 

 

Parâmetros da Avaliação Curricular: 

I - Exercício Profissional (EP) 

Pretende-se com este item quantificar a experiência técnica e científica dos candidatos na área da 

prestação de cuidados de enfermagem, tendo por base o exercício de funções no posto de trabalho a que 

se candidata. Considera-se toda a experiência profissional, devidamente comprovada, até à data da 

publicitação do Procedimento Concursal, na BEP e na página institucional do Hospital Dr. Francisco Zagalo 

– Ovar, inclusive. 

Nestes termos, quantificam-se as seguintes proposições, com uma valoração máxima de três (3) valores: 

Exercício Profissional (EP) (Em unidades 

Hospitalares) 

VALORES 

Sem experiência profissional  1 valor 

Experiência profissional até 2 anos  2 valor 

Experiência profissional maior do que 2 anos  3 valor 

 

II – Participações em grupos de trabalho e/ou comissões no âmbito da qualidade em saúde (GT) 

Neste parâmetro, quantificam-se as seguintes proposições, com uma valoração máxima de um (1) valor. 

Participação em grupos de trabalho e/ou 

comissões no âmbito da qualidade em saúde (GT) 

VALORES 

Sem participação 0,5 

valores 

Com participação 1 valor 

 

III – Atividades Formativas Frequentadas (AFF) 

Neste parâmetro o Júri considera formação profissional a relacionada com o exercício da profissão, na 

qualidade de formando a formação realizada após conclusão do curso de licenciatura em enfermagem, 

com duração igual ou superior a 7 horas cada formação, efetuada nos últimos cinco (5) anos até à data do 

limite da apresentação das candidaturas, inclusive. 

Quando os documentos comprovativos de qualquer formação omitirem o número de horas, os mesmos não 

serão considerados para efeitos de avaliação. 
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Nestes termos, quantificam-se as seguintes proposições, com uma valoração máxima de dois (2) valores: 

Atividades Formativas Frequentadas (AFF) VALORES 

Sem atividades formativas 0 valores 

Com atividades formativas com frequência até 28 

horas 

1 valor 

Com atividades formativas com frequência superior 

a 28 horas 

2 valores 

 

IV – Atividades Formativas ministradas 

Neste parâmetro o Júri considera formação profissional a relacionada com o exercício da profissão, na 

qualidade de formador, devidamente comprovada, efetuada nos últimos cinco (5) anos, até à data do 

limite da apresentação das candidaturas, inclusive. 

Quando os documentos comprovativos de qualquer formação omitirem o número de horas, os mesmos não 

serão considerados para efeitos de avaliação. 

Nestes termos, quantificam-se as seguintes proposições, com uma valoração máxima de um (1) valor: 

Atividades formativas ministradas (AFM) 

relacionada com o exercício da profissão 

 

VALORES 

Sem atividades 0,5 

valores 

Com atividades 1 valor 

 

V – Trabalhos publicados ou comunicações com interesse científico para a área profissional (TP) 

Neste parâmetro o Júri considera os trabalhos desde que possuam interesse científico para a profissão de 

enfermagem. 

Nestes termos, quantificam-se as seguintes proposições, com uma valoração máxima de dois (2) valores: 

Trabalhos publicados ou comunicações com 

interesse científico para a área profissional (TP)  

 

VALORES 

Sem trabalhos publicados ou comunicações 0,5 

valores 
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Com 1 trabalho publicado ou comunicação 1 valor 

Com 2 ou mais trabalhos publicados ou 

comunicações 

2 valores 

 

VI – Classificação obtida na Licenciatura de Enfermagem. (CFL) 

Neste parâmetro, será atribuída uma valoração de acordo com a nota final obtida na Licenciatura em 

Enfermagem, pelo candidato, devidamente comprovada pelo Estabelecimento de Ensino que o mesmo 

frequentou. 

Nestes termos, quantificam-se as seguintes proposições, com uma valoração máxima de oito (8) valores: 

Classificação final obtida na licenciatura em 

enfermagem (CFL) 

 

VALORES 

De 10 a 12 valores 4 valores 

De 13 a 15 valores 6 valores 

De 16 a 17 valores 7 valores 

De 18 a 20 valores 8 valores 

 

VII – Atividades Docentes e/ou de Investigação relacionadas com a profissão.  

Neste parâmetro o Júri considera atividades docentes e/ou de investigação desde que relacionadas com a 

profissão de enfermagem. 

Nestes termos, quantificam-se as seguintes proposições, com uma valoração máxima de um (1) valor: 

Atividades docentes e/ou de investigação 

relacionadas com a respetiva área profissional 

(ADI) 

VALORES 

Sem atividades 0,5 

valores 

Com atividades 1 valores 

 

VIII – Participação em Órgãos Sociais de Sociedades Científicas e/ou de Associações Profissionais ou de 

Associações Sindicais. 
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Neste parâmetro o Júri considera as participações acima referidas até ao limite máximo de dois (2) valores. 

Participação em órgãos sociais de sociedades 

científicas, de associações profissionais ou de 

associações sindicais (POS) (após conclusão do 

Curso de Licenciatura em enfermagem) 

 

VALORES 

Sem participação 1 valor 

Com participação 2 valores 

 

 

Sexto - Critérios de desempate 

O Júri deliberou, por unanimidade, que a ordenação dos candidatos que se encontrem em igualdade de 

classificação final se aplique o disposto no ponto 2 no artigo 29.º da Portaria n.º 153/2020, de 23 de junho. 

Sétimo - Critérios que conduzem à exclusão do presente procedimento: 

a) Que apresentem a candidatura fora do prazo estipulado para o efeito;  

b) Que até à data limite para apresentação das candidaturas não declarem reunir os que requisitos no 

artigo 17.º da Lei Geral do Trabalho em Funções públicas, aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de 

junho, na sua atual redação.  

c) Que até à data da candidatura não comprovem o grau habilitacional exigido;  

d) Que não apresentam candidatura através de via eletrónica, para o endereço 

recrutamento.ENF@hovar.min-saude.pt   

Oitavo - Publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção intercalar 

A publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção é efetuada através de lista ordenada 

alfabeticamente, afixada em local visível e público nas instalações do Hospital Dr. Francisco Zagalo – Ovar 

e na sua página eletrónica, disponível em www.hovar.min-saude.pt 

Nono – Proposta de lista de classificação e Lista de ordenação final 

A lista de classificação final dos candidatos é publicada na página eletrónica do Hospital Dr. Francisco 

Zagalo - Ovar, disponível em www.hovar.min-saude.pt, após aplicação do método de seleção. 

Os candidatos aprovados, bem como os excluídos, são notificados da proposta de lista de ordenação final, 

por correio eletrónico, para a realização da audiência dos interessados, nos termos do Código do 

Procedimento Administrativo (CPA). 

As alegações dos candidatos são apresentadas por correio eletrónico. 

mailto:recrutamento.ENF@hovar.min-saude.pt
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As atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e a grelha classificativa são facultadas aos 

candidatos, sempre que solicitadas por escrito. 

A lista unitária de ordenação final dos candidatos, após homologação é afixada em local visível e público 

nas instalações do Hospital Dr. Francisco Zagalo – Ovar e na respetiva página eletrónica disponível em 

www.hovar.min-saude.pt, sendo notificada aos candidatos por correio eletrónico. 

O endereço eletrónico a considerar para efeitos de notificação dos candidatos é o constante do formulário 

de candidatura. 

O endereço eletrónico a considerar para efeitos de apresentação das alegações por parte dos candidatos 

é o seguinte: recrutamento.ENF@hovar.min-saude.pt 

Décimo - Informações complementares 

Todas as falsas declarações prestadas na candidatura implicam, em conformidade, com a lei, a exclusão 

definitiva do candidato e apresentação de queixa ao Ministério Publico. 

Assiste ao júri a faculdade de exigir aos candidatos, em caso de dúvida, a apresentação de documentos 

comprovativos das suas declarações, para o processo de avaliação. 

Em situações não previstas, o júri decidirá casuisticamente, no integral respeito pela legalidade.  

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião tendo sido lavrada a presente ata, que depois 

de lida e achada conforme, vai ser assinada pelos membros do júri presentes. 

 

O Presidente do júri, 

 

 

Mariana Pinto Fragateiro 

 

O 1.º Vogal efetivo, 

 

 

Maria Emília de Castro Oliveira Correia  

 

O 2.º Vogal efetivo, 

 

 

Maria Inês Sousa Ramos 
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