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Procedimento Concursal comum de acesso, conducente ao recrutamento de um Técnico 

Superior de Diagnóstico e Terapêutica Especialista, da área de Terapia Ocupacional, no 

âmbito da carreira especial de Técnico Superior das áreas de Diagnóstico e Terapêutica, do 

Hospital do Espírito Santo de Évora, E.P.E. 

 

ATA Nº 3 

Aos 26 dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, pelas 9 horas, via videoconferência, 

pela plataforma teams, reuniu o júri do Procedimento Concursal, conducente ao recrutamento 

de um Técnico Superior das áreas de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT) Especialista de Terapia 

Ocupacional, do Hospital do Espírito Santo de Évora, E.P.E. O júri é constituído 

por:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Presidente: Cristina Maria Souto Policarpo Gomes dos Santos, TSDT Especialista da área de 

Terapia Ocupacional e Coordenadora, do quadro de pessoal do Hospital Distrital de Santarém, 

EPE……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1º Vogal efetivo: Gisela Edith Airosa Lopes, TSDT Especialista da área de Terapia Ocupacional, 

do quadro de pessoal da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P – ACES 

Cascais………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2º Vogal efetivo: Delfina Maria Trabulho Palhau, TSDT Especialista da área de Terapia 

Ocupacional, do quadro de pessoal da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E.P.E…………. 

A presente reunião teve como objetivo proceder à avaliação da prova pública de discussão 

curricular apresentada pelos candidatos admitidos……………………………………………………………………. 

Os candidatos compareceram à hora e local acordado, pelo que se procedeu à prestação das 

provas. Os candidatos apresentaram e discutiram o seu currículo, seguidamente o júri aplicou 

os critérios estabelecidos para a avaliação da discussão curricular, constantes na ata n.º 1 e 

segundo a portaria n.º 154/2020 de 23 de junho, sendo atribuída as seguintes classificações: …… 

1. Zaida Filomena Nave Ferreira de Sá Nunes………………………19 valores - Elevado 

2. Ana Teresa Martins do Rosário…………………………………………18,5 valores - Elevado 

3. Rita Isabel Almeida Alves Freire ……………………………………….16,6 valores - Elevado 

 

Após a aplicação dos métodos de seleção, o júri procedeu à elaboração do projeto de lista de 

ordenação final dos candidatos, o qual faz parte integrante desta. De seguida o júri decidiu 

proceder à audiência escrita das candidatas, nos termos do Artigo 100º e seguintes do Código 
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de Procedimento Administrativo. O júri dará conhecimento a cada candidato ao procedimento 

supracitado, via e-mail, da sua classificação da prova de discussão curricular, bem como do 

projeto de lista de classificação final…………………………………………………………………………………………… 

E nada mais havendo a tratar, o júri deu por encerrada esta reunião, tendo sido elaborada a 

presente ata que vai ser assinada por todos os elementos do júri……………………………………………….. 

 

Presidente,         

 

 

(Cristina Maria Souto Policarpo Gomes dos Santos) 

1º Vogal,            

 

(Gisela Edith Airosa Lopes) 

2º Vogal, 

 

(Delfina Maria Trabulho Palhau) 
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Hospital do Espírito Santo de Évora, E.P.E. 

 

Procedimento Concursal comum de acesso, conducente ao recrutamento de um Técnico 

Superior de Diagnóstico e Terapêutica Especialista, da área de Terapia Ocupacional, no 

âmbito da carreira especial de Técnico Superior das áreas de Diagnóstico e Terapêutica. 

 

 

PROJETO DE LISTA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 

 

1. Zaida Filomena Nave Ferreira de Sá Nunes……………………………..19 valores 

2. Ana Teresa Martins do Rosário……………………………………………….18,5 valores 

3. Rita Isabel Almeida Alves Freire………………………………………………16,6 valores 

 

 

Presidente,  

 

(Cristina Maria Souto Policarpo Gomes dos Santos) 

1º Vogal,            

 

(Gisela Edith Airosa Lopes) 

2º Vogal, 

 

(Delfina Maria Trabulho Palhau) 


