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ATA N.º 4 

 

Aos 26 dias do mês de abril 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. Realização do método de seleção da avaliação curricular; 

2. Elaboração da lista de ordenação final unitária dos candidatos. 

 

Iniciada a reunião, o Júri procedeu à análise da Avaliação Curricular dos candidatos e à elaboração 

da lista de resultados. 

 

1. Realização do método de seleção da avaliação curricular 
 

Em cumprimento do preceituado no artigo 7.º da Portaria n.º 153/2020, de 23 de junho, e do ponto 

13 do aviso de abertura do procedimento concursal, o júri procedeu à realização do método de seleção 

da avaliação curricular dos candidatos admitidos. 

Neste sentido, o júri deliberou, por unanimidade, aprovar a classificação final da avaliação curricular 

dos candidatos admitidos, resultante dos valores atribuídos a cada um dos elementos a que se referem 

os preceitos atrás citados, atenta a categoria para que é aberto o procedimento concursal (Anexo 1). 

Mais deliberou, por unanimidade, proceder à publicitação dos resultados obtidos no método de 

seleção da avaliação curricular através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada em local visível e 

público das instalações desta entidade empregadora pública e disponibilizada na sua página 

eletrónica, de acordo com o previsto no artigo 27.º da Portaria n.º 153/2020, de 23 de junho, a seguir 

descrita: 
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Lista dos resultados obtidos no método de seleção da avaliação curricular 

Candidato(a) Classificação final 

Sara Alexandra Marques Isidro 

 

14,5 

Vera Mónica Ferreira Oliveira  
 

14,5 

 

 

2. Elaboração da lista de ordenação final unitária dos candidatos 

Terminada a aplicação do método de seleção, o júri deliberou, por unanimidade, aprovar lista de 

ordenação final unitária dos candidatos que completaram com aprovação o procedimento concursal, 

ao abrigo do n.º 3 do artigo 28.º da Portaria n.º 153/2020, de 23 de junho, a seguir descrita: 

 

Lista de ordenação final unitária dos candidatos aprovados 

Candidato(a) Classificação final 

Vera Mónica Ferreira Oliveira 14,5 

Sara Alexandra Marques Isidro 

 

14,5 

 
Por se verificar uma situação de igualdade, mais deliberou, por unanimidade, aplicar o critério de 

preferência consagrado na alínea c) do n.º 2 do artigo 29.º da Portaria n.º 153/2020, de 23 de junho.  

Nos termos previstos no artigo 30.º da Portaria n.º 153/2020, de 23 de junho, o júri deliberou ainda, 

por unanimidade, proceder à notificação dos candidatos aprovados para a realização da audiência 

prévia, por correio eletrónico, devendo estes dizerem o que lhes oferecer, no prazo de 10 dias úteis, 

a contar da data do recibo de entrega da notificação, sendo as alegações dos candidatos 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 
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O 1.º Vogal efetivo, 

 

 

 

 

Maria Emília de Castro Oliveira Correia  

 

 

O 2.º Vogal efetivo, 

 

 

 

 

 Maria Inês Sousa Ramos 
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