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Procedimento concursal comum conducente ao recrutamento de um Enfermeiro Especialista em saúde

Materna e Obstétrica (M/F)

Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mile vinte e dois, pelas onze horas e trinta minutos horas, na

sala de Reuniões do serviço de Ginecologia/obstetrícia, sito na Unidade Hospitalar da póvoa de Varzim do
centro Hospítalar da Póvoa devarzim/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 autorízada por deliberação do conselho de Administração do centro Hospitalar da póvoa

devarzim/vila do conde, EpE, de treze de abril de dois mil e vinte e dois.

Estiveram presentes na reunião: a Enf.a lrene conceição silva cerejeira Azevedo, Enfermeira Gestora, que
preside o iuri; a Enf'a silvia Macedo sa lgado Machado, Enfermeira Especialista em saúde Materna e obstétrica,
l".e vogal efetiva, que substitui a presidente nas suas faltas e impedimentos; e a Enf.e Armanda Ocília Loureiro
Rocha, Enfermeira Especialista em saúde Materna e obstétrica, 1.e vogal suplente

Ordem de Trabalhos

1". Avaliação das entrevistas profissionais de seleção.

2. Elaboração da lista provisória de classificação final.

AVAUAçÃO DA ENTREVTSTA pROFtSStONAL DE SELEçÃO

Nome Nota da EPS

Cátia lsabel Duarte Mes uita 18
Joana Patrícia da Silva Martins L9

EPS - Entrevista Profissional de Seleção

LtsTA pROV|SÓRtA DE CLASSTFTCAçÃO FTNAL

AC - Avaliação Curricular
EPS - Entrevista Profissional de Seleção
CF - Classificação Final

I

Nome Nota da AC Nota da EPS CF

Cátia lsabel Duarte Me uita 10 18 13,60
Joana Patrícia da Silva Martins 10 19 74,05
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Nos termos do art.e 30.e da portaria n.e t5312020, de 23 de junho, para efeitos de audiência prévia, é

concedido às candidatas excluídas o prazo de 10 dias úteis para dizerem o que se lhes oferecer, para o email

fserrao@chpwc.min-saude.pt. contado da data do recibo 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
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Silvia Macedo Salgado Machado

Armanda Ocília Loureiro Rocha
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