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ATA N.º 2 

 

 

Aos 22 dias do mês de março do ano de 2022, pelas 10:00 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 reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: 

 

1. Análise de candidaturas: 

 

1.1. Lista de candidatos admitidos; 

 

1.2. Lista de candidatos excluídos; 

 

1.3. Publicitação da lista de candidatos admitidos e excluídos. 

 

2. Notificação dos candidatos excluídos. 

 

Teve início a reunião. 

 

1. Análise de candidaturas 

Findo o prazo para a apresentação de candidaturas, o júri deliberou, por unanimidade, proceder à 

verificação dos elementos apresentados pelos 16 candidatos, designadamente quanto aos requisitos 

exigidos e à apresentação dos documentos essenciais à admissão e avaliação. 
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1.1. Lista de candidatos admitidos 

Por reunirem os requisitos de admissão exigidos no aviso de abertura, o júri deliberou, por 

unanimidade, admitir ao procedimento concursal os candidatos identificados no anexo I, cujo teor 

aqui se dá por integralmente reproduzido. 

 

1.2. Lista de candidatos excluídos 

Por não reunirem o requisito de admissão previsto na alínea c) do ponto 10.2 do aviso de abertura 

do procedimento concursal, referente à obrigatoriedade de 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, o júri deliberou, por unanimidade, excluir do procedimento concursal os 

candidatos identificados no anexo II, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido. 

 

1.3. Publicitação da lista de candidatos admitidos e excluídos. 

Nos termos da alínea p) do n.º 3 do artigo 13.º da Portaria n.º 153/2020, de 23 de junho, e do 

ponto 16 do aviso de abertura do procedimento concursal, o júri deliberou, por unanimidade, 

proceder à publicitação da lista dos candidatos admitidos e excluídos, através de lista ordenada 

alfabeticamente, 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. 

 

2. Notificação dos candidatos excluídos 

Em cumprimento do preceituado no artigo 24.º da Portaria n.º 153/2020, de 23 de junho, o júri 

deliberou, por unanimidade, proceder à notificação dos candidatos excluídos para a realização da 

audiência prévia, nos termos previstos no artigo 12.º da mesma portaria e no Código do Procedimento 

Administrativo, sendo a notificação efetuada por correio eletrónico. 

Ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º da Portaria n.º 153/2020, de 23 de junho, o júri deliberou, 

por unanimidade, que os candidatos excluídos devem dizer o que lhes oferecer, no prazo de 10 dias 

úteis, a contar da data do recibo de entrega da notificação por correio eletrónico atrás referida. 

Mais deliberou o júri, por unanimidade, que as alegações dos candidatos devem ser apresentadas por 

correio eletrónico para o e-mail recrutamento.ENF@hovar.min-saude.pt 

 

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 

mailto:recrutamento.ENF@hovar.min-saude.pt


Pág. 3 / 3 

 

 

O 1.º Vogal efetivo, 

 

 

 

 

Maria Emília de Castro Oliveira Correia  

 

 

O 2.º Vogal efetivo, 

 

 

 

 

 Maria Inês Sousa Ramos 



1 Sara Alexandra Marques Isidro

2 Vera Mónica Ferreira Oliveira

ANEXO I - Lista dos candidatos admitidos ao Concurso de Enfermagem

Nome do/a Candidato/a



Nome do/a Candidato/a Excluído/a (motivo)

1 Ana Sofia Amaral Abrantes

Não reunir o requisito de admissão previsto na alínea c) do ponto 10.2 do aviso de abertura do procedimento 

concursal, referente à obrigatoriedade de 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

2 Ana Rita Lopes da Silva

Não reunir o requisito de admissão previsto na alínea c) do ponto 10.2 do aviso de abertura do procedimento 

concursal, referente à obrigatoriedade de 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

3 Andreia Alves Vaz

Não reunir o requisito de admissão previsto na alínea c) do ponto 10.2 do aviso de abertura do procedimento 

concursal, referente à obrigatoriedade de 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

4 Bruno Miguel da Silva Pinto

Não reunir o requisito de admissão previsto na alínea c) do ponto 10.2 do aviso de abertura do procedimento 

concursal, referente à obrigatoriedade de 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

5 Catarina Isabel da Silva Rocha Oliveira

Não reunir o requisito de admissão previsto na alínea c) do ponto 10.2 do aviso de abertura do procedimento 

concursal, referente à obrigatoriedade de 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 34999/2022

6 Cátia Alexandra Correia Amaral

Não reunir o requisito de admissão previsto na alínea c) do ponto 10.2 do aviso de abertura do procedimento 

concursal, referente à obrigatoriedade de 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 34999/2023

7 Igor José Rodrigues de Oliveira

Não reunir o requisito de admissão previsto na alínea c) do ponto 10.2 do aviso de abertura do procedimento 

concursal, referente à obrigatoriedade de 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 34999/2024

8 Joana Alexandra Ferreira Coelho

Não reunir o requisito de admissão previsto na alínea c) do ponto 10.2 do aviso de abertura do procedimento 

concursal, referente à obrigatoriedade de 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 34999/2025

9 Maria Inês de Oliveira Vila Pouca 

Não reunir o requisito de admissão previsto na alínea c) do ponto 10.2 do aviso de abertura do procedimento 

concursal, referente à obrigatoriedade de 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 34999/2026

10 Marisa SofiaPacheco Dias Gonçalves

Não reunir o requisito de admissão previsto na alínea c) do ponto 10.2 do aviso de abertura do procedimento 

concursal, referente à obrigatoriedade de 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 34999/2027

11 Naira Manuela de Sousa Martins

Não reunir o requisito de admissão previsto na alínea c) do ponto 10.2 do aviso de abertura do procedimento 

concursal, referente à obrigatoriedade de 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 34999/2028

12 Nathalie Coelho do Couto Janoti

Não reunir o requisito de admissão previsto na alínea c) do ponto 10.2 do aviso de abertura do procedimento 

concursal, referente à obrigatoriedade de 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 34999/2029

13 Pedro Manuel Moreira Santos

Não reunir o requisito de admissão previsto na alínea c) do ponto 10.2 do aviso de abertura do procedimento 

concursal, referente à obrigatoriedade de 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 34999/2030

14 Ruben José Castro Oliveira

Não reunir o requisito de admissão previsto na alínea c) do ponto 10.2 do aviso de abertura do procedimento 

concursal, referente à obrigatoriedade de 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 34999/2031

 

ANEXO II - Lista dos candidatos excluídos do Concurso de Enfermagem
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