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Procedimento concursal comum conducente ao recrutamento de um Enfermeiro Especialista

em Saúde Materna e Obstétrica (M/F)

Aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, pelas dez horas, na Sala de

Reuniôes do Serviço de Ginecologia/Obstetrícia, sito na Unidade Hospitalar da Póvoa de Varzim

do Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, EPE, reuniu o júri do procedimento

concursal conducente ao recrutamento de um Enfermeiro Especialista em Enfermagem de

Saúde Materna e Obstetrica. A abertura do procedimento foi autorizada por deliberação do

Conselho de Administração do Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, EPE, de

treze de abril de dois mil e vinte e dois

Estiveram presentes na reunião: a Enf.e lrene Conceição Silva Cerejeira Azevedo, Enfermeira

Gestora, que preside o júri; a Enf.a Silvia Macedo Salgado Machado, Enfermeira Especialista em

5aúde Materna e Obstétrica, 1.ê vogal efetiva, que substitui a presidente nas suas faltas e

impedímentos; e a Enf.e Ana Filipa Reis Carvalho, Enfermeira Especialista em Saúde Materna e

Obstétrica, 2.c vogal efetiva.

Ordem de Trabalhos: análise da pronúncia recebida e elaboração da lista definitiva de

candidatas admitidas e excluídas, atentos os critérios constantes na ata n.e 1e aviso de abertura.

Decorrido o prazo de 10 dias úteis para efeitos de audiência prévia da lista provisória de

candidatos admitidos e excluídos, o Júri procedeu à análise da única alegação recebida:

Andrea Cavia Viteri pronunciou-se por email de 07.07.2022 às 09.51, referindo apresentar

recurso à exclusão, com resposta aos pontos mencionados:

"Relotivomente ao ponto 4.2.7 envio em anexo o minha cédula profissional atuolizada com

menção de título de enfermeiro especialista na óreo de especializoção de Soúde Materno e

Obstétrica.

Relotivomente oo ponto 4.2.2 envio em onexo as declaroções de tempo de exercício profissionol,

contemplando um perfodo exercido em Esponha e o restonte em Portugol.

Por últímo, relativamente à alínea b) do ponto 9 do onúncio, eu enviei no candidatura, junto com

os documentos, o meu controto de trabalho que otuolmente me liga oo Hospitat Senhora da
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Oliveíra, Guimorães, E.P.E, onde contempla o tipo de vínculo, bem como o exercício de

funções na cotegorio de enfermeiro." ----------

Em resposta, ao júri cumpre informar: a alínea a) e b) do ponto 3 da ata n.s 1 do júri, divulgada

a01.06.2022, e ainda disponível na página eletrónica do Centro Hospitalar, estatuique constitui

motivo de exclusão do presente processo de seleção e recrutamento a apresentação de

candidatura sem observar o prazo descrito no anúncio de recrutamento e as regras de

formalização de candidatura constantes do mesmo anúncio (alínea a)) e a não entrega dos

documentos solicitados no anúncio de recrutamento (alínea b)),-----------

Tambóm o ponto 9 do anúncio integral, igualmente divulgado a 01.06.2022 e ainda disponível

na página eletrónica do Centro Hospitalar, prevê que a candidatura seja acompanhada, sob pena

de exclusão, na alínea a) da fotocópia da cédula profissional definitiva e válida e na alínea b) do

documento atualizado comprovativo do tipo de vínculo ao Serviço Nacional de Saúde e do

exercício efetivo de funções na categoria de enfermeiro, com indicação da sua duração, emitido

pela entidade onde detém o vínculo

Não tendo a candidata reclamante entregue os documentos exigidos sob pena de exclusão no

prazo fixado, delibera o júri manter a sua exclusão.

Analisada a única pronúncia recebida e deliberado conforme se expôs supro, o júri elaborou a

lista definitiva de candidatos admitidos e excluídos abaixo

LISTA DEFINITIVA DE CANDIDATAS ADMITIDAS

Nome

Cátia Alexandra Costa Peixoto

Cátia lsabel Duarte Mesquita

Joana Patrícia Silva Martins

Judite Sofia Dias Pedreira

Paula Cristina Guedes Casanova

LISTA DEFINITIVA DE CANDIDATAS EXCLUíDAS

Nome Motivo/s da exclusão

Andrea Cavia Viteri Pontos 4.2.\,4.2,2 e alínea b) do ponto 9 do anúncio

Vera Alexandra Pereira Santos Ponto 6.4 do anúncio
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Nada mais havendo a tratar, o Júri deliberou terminar a reunião da qual elaborou a presente ata

que, depois de lida, será assinada pelos seus membros.

O Júri

lrene da Conceição da Silva Cerejeira Azevedo

Silvia Macedo Salgado Machado

Ana Filipa Reis Carvalho
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