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ATA N.g 2

Procedimento concursal comum conducente ao recrutamento de um Enfermeiro Especialista

em Saúde Materna e Obstétrica (M/F)

Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, pelas nove horas e quinze

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

deliberaçâo 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.e Silvia Macedo Salgado Machado, Enfermeira Especialista em

Saúde Materna e Obstétrica, 1.e vogal efetiva, que substitui a presidente nas suas faltas e

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

Obstétrica, 2.e vogal efetiva

ordem de Trabalhos: elaboração da lista provisória de candidatos admitidos e excluídos,

atentos os critérios constantes na ata n.e L e aviso de abertura

O Júri procedeu à verificação e análise dos documentos apresentados pelos candidatos, e

elaborou a seguinte lista provisória de candidatos admitidos e excluídos:

LISTA PROVISóRIA DE CANDIDATAS ADMITIDAS

Nome

Cátia Alexandra Costa Peixoto

Cátia lsabel Duarte Mesquita

Joana Patrícia Silva Martins

Judite Sofia Dias Pedreira

Paula Cristina Guedes Casanova

TISTA PROVISÓRIA DE CANDIDATAS EXCLUÍDAS

Nome Motivo/s da exclusão

Andrea Cavia Viteri Pontos 4.2,1,4.2.2 e alínea b) do ponto 9 do anúncio

Vera Alexandra Pereira Santos Ponto 6.4 do anúncio
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Nos termos do art.e 25.e da Portaria n,e 75312020, de 23 de junho, para efeitos de audiência

prévia, é concedido às candidatas excluÍdas o prazo de 10 dias úteis para dizerem o que 5e lhes

oferecer, para o email fserrao@chpwc.mrn-saude.pt, contado da data do reclbo de entrega da

mensagem de correio eletrónico

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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