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REUNIÃO DO JÚRI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CONSTITUIÇÃO DE RESERVA 

DE RECRUTAMENTO NA CARREIRA E CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR - ÁREA DE 

RECURSOS HUMANOS 

Aberto pelo Aviso (extrato) n.º 20413/2021, D.R., n.º 210, série II, de 28 de outubro 

 

Ata da reunião número cinco 

---------- Ao dia sete de janeiro de dois mil e vinte e dois, pelas doze horas, reuniram-se, por 

videoconferência, nos termos do disposto no artigo 14.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de 

abril, os membros do júri do procedimento concursal para a constituição de reserva de 

recrutamento na carreira e categoria de técnico superior, na modalidade de contrato por tempo 

indeterminado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------- Esta reunião foi convocada pela presidente do júri e estavam presentes todos os 

membros, a saber:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ana Rute Ferreira Morim, na qualidade de presidente do júri;  ---------------------------------------------- 

Virgínia Cláudia Teixeira Moreira, na qualidade de vogal efetivo; ------------------------------------------- 

Lara Andreia Salgado Pereira, na qualidade de vogal efetivo; ------------------------------------------------ 

---------- Da ordem de trabalhos constava:  ------------------------------------------------------------------------ 

1. Análise de exposições apresentadas por candidatos;  ------------------------------------------------------- 

2. Agendamento da aplicação do método de seleção “Entrevista profissional de seleção”;  --------- 

Assim:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 1. Análise de exposições apresentadas por candidatos ------------------------------------------------ 

O SGR-RH da ESEP comunicou ao júri do presente procedimento a receção, nos últimos dias, 

de dois pedidos de adiamento da aplicação do método de seleção “Avaliação psicológica” por 

motivo de isolamento profilático obrigatório decretado no âmbito das medidas excecionais da 

Pandemia Covid-19.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não obstante a natureza e necessidade urgente da conclusão do presente procedimento 

concursal, entende o júri que, dadas as especiais características do método de seleção 

“avaliação psicológica”, a aplicação do mesmo em datas diferentes aos candidatos não é 

suscetível de colocar em causa o princípio da igualdade e isenção. Neste sentido, e 

considerando que a proibição de deslocação das pessoas a quem seja determinado o 

isolamento profilático constitui um excecional justo impedimento que, relativamente a este 

método de seleção, não coloca em causa a justiça do mesmo e os princípios que norteiam a 

sua realização, delibera o júri aprovar, excecional e extraordinariamente, uma segunda data a 
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aplicar a candidatos que se encontrem na primeira data impedidos por motivo de isolamento 

profilático ou quarentena, devidamente comprovada por documento enviado ao SGR-RH da 

ESEP para o e-mail rhv@esenf.pt, ao abrigo dos regimes aplicáveis à Covid-19. Nestes termos, 

o júri delibera agendar esta segunda data para o dia 14 de janeiro, às 14.30h, nas instalações 

da PSICOTESTE PORTO, sita na Rua da Constituição, 656 - 1º, Salas 105/6, 4200-194 Porto. --------  

Ponto 2. Agendamento da aplicação do método de seleção “Entrevista profissional de seleção”  - 

Considerando a deliberação aprovada no número anterior e a necessidade urgente de 

conclusão do procedimento concursal, delibera o júri:  --------------------------------------------------------  

1. Aprovar como data de realização da entrevista profissional de seleção (EPS) o dia 17 de 

janeiro, às 14.00h, presencialmente no polo sede da ESEP, ou, para os candidatos que, 

comprovadamente, através de documento enviado até à data e hora referidas para o e-mail 

rhv@esenf.pt, se encontrem em isolamento profilático ou quarentena ao abrigo das medidas 

excecionais da Pandemia COVID-19, por videoconferência através da plataforma ZOOM;  ----------   

2. Convocar para a aplicação deste método de seleção todos os candidatos admitidos ao 

método de seleção “avaliação psicológica”, ficando a confirmação da convocatório e/ou o 

resultado da aplicação do método EPS dependente da aprovação no método “avaliação 

psicológica”.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ----------- E, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, de que foi lavrada a presente 

ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pela presidente e pelos vogais que nela 

participaram. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Porto, sete de janeiro de dois mil e vinte e dois ----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- OS MEMBROS ---------------------------------------- 

A presidente do Júri, 

(Ana Rute Morim) 

 

Vogais, 

(Virgínia Moreira)    (Lara Pereira) 
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