
ffi
REPUBTTCA
PORTUGUESA @ i sNS BËïïiBi^c'|'NAL nP*'' Hos?,lALAr

taivcìi tri:!i!?:t|.4 \jitií;a1ita)f:üt í *i
sAúoÊ

ATA N.9 4

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 onze horas e trinta minutos, na Sala de

Reuniões 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 Obstétrica. 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 abrilde dois mile vinte e dois.

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

preside o júri; a Enf,e Silvia Macedo Salgado Machado, Enfermeira Especialista em Saúde Materna e Obstétrica,

L.e vogal efetiva, que substitui a presidente nas suas faltas e impedimentos; e a Enf.3 Ana Filipa Reis Carvalho,

Enfermeira Especialista em Saúde Materna e Obstétrica, 2.3 vogalefetiva.

Ordem de Trabalhos: elaboração da lista provisória de candidatos admitidos e excluídos ao método de seleção

entrevista profissional de seleçõo por aplicação do métod o ovalioção curriculor

O júri procedeu à aplicação do método de seleção obrigatório definido na Ata n.e 1 e Portaria n.s 1.5312020,

de23.06., AvalioçãoCurricular, peloquevem,nostermoseparaosefeitosdoart.e2T.edareferidaPortaria,

publicitar os resultados obtidos pelos candidatos nesse método intercalar, através da lista abaixo ordenada

a lfabeticamente

Os candidatos excluídos no método da Avalioção Curricular, isto é, os que, nos termos do art,e 1.1.s da Portaria

1"5312020, de 23.06., tenham, nesse método, obtido uma valoração inferior a 9,5 valores, são, pela presente

ata, notificados para a realização da audiência dos interessados, conforme artigos 24.e e 25.s da antedita

'Po rtaria, tendo, nesta conformidade, o prazo de L0 dias úteis para, caso assim entendam, apresentarem as

'.4 legações que considerem convenientes a partir do email fserrao(ôchpwc.min-saude.pt

,l' :,

. ;.fepfe16e referido no ponto LI da ata n.e 1 do júri, para efeitos da avaliação curricular, apenas foram

r:.. valorados os parâmetros que foram devidamente comprovados pelas candidatas

LISTA PROVTSóR|A DE CANDIDATAS ADMtTTDAS À ENTREVTSTA pROFtSStONAL DE SELEçÃO

Nome Nota da AC

Cátia lsabel Duarte Mesquita 10

Joana Patricia da Silva Martins 10

7

AC - Avaliação Curricular
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LtsrA pRovrsónra DE cANDrDAras rxcluíoas À ENTREVTSTA pRoFrssroNal oe srleçÃo

Nome Nota da AC

Cátia Alexandra Costa Peixoto 7

Judite Sofia Dias Pedreira 2

Paula Cristina Guedes Casanova 5,5

AC - Avaliação Curricular

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

lrcnc da Conccição da Silva Ccrcjcira Azcvcd

Silvia Macedo Salgado Machado

Ana Filipa Reis Carvalho

2


