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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 seis 

---------- Ao dia quinze de janeiro de dois mil e vinte e dois, pelas dez 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. Resultados da aplicação do método de seleção “Avaliação psicológica”;  -----------------------------   

2. Confirmação/alteração das convocatórias para a aplicação do método de seleção “Entrevista 

profissional de seleção”.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Ponto 1. Resultados da aplicação do método de seleção “Avaliação psicológica”; ---------------------- 

Considerando a comunicação dos resultados do método de seleção “avaliação psicológica” 

pela entidade especializada que o aplicou, o júri delibera aprovar a lista de resultados do 

referido método, conforme anexo I à presente ata.  -------------------------------------------------------------  

O júri providenciará pela publicação das referidas listas no site da ESEP e nos locais de estilo 

da escola, nos termos do ponto 11.2 do aviso de abertura do procedimento concursal, 

publicado em Diário da República e na BEP e supra identificado, e do artigo 25.º da Portaria 

n.º 125-A/2019, de 30 de abril, com as alterações subsequentes.  -------------------------------------------  

Ponto 2. Aplicação do método de seleção “Entrevista profissional de seleção”  ------------------------- 

Considerando a deliberação aprovada no ponto 2 da ata n.º 5 do júri, de sete de janeiro, e a 

deliberação aprovada no ponto anterior da presente ata, o júri aprova:  --------------------------------- 
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- Confirmar a convocatória para a EPS dos candidatos: Diana Paula de Brito Brandão, Eduardo 

Nuno Marques da Silva Gomes, Maria João Costa Correia, Mário Nuno Mano Maciel, Patrícia 

Manuela Ferreira Gonçalves e Secundina de Castro Lopes;  --------------------------------------------------  

- Excluir do procedimento, não confirmando a convocatória para a EPS, dos candidatos: Ana 

Lídia Fougo Mendes, Marcelina Teixeira Fernandes e Marina Raquel Cadilhe Branco.  ---------------  

Todos os referidos candidatos serão notificados destas deliberações.  ------------------------------------  

----------- 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, quinze 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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ANEXO I 

LISTA DE RESULTADOS DA APLICAÇÃO DO MÉTODO DE SELEÇÃO AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA  

Procedimento concursal aberto pelo Aviso (extrato) n.º 20413/2021, D.R., n.º 210, série II, de 28 

de outubro 

 

Candidatos Resultado Situação 

Ana Lídia Fougo Mendes a) Excluída 

Diana Paula de Brito Brandão Suficiente (12 valores) Aprovada 

Eduardo Nuno Marques da Silva Gomes Suficiente (12 valores) Aprovado 

Marcelina Teixeira Fernandes a) Excluída 

Maria João Costa Correia Suficiente (12 valores) Aprovada 

Marina Raquel Cadilhe Branco a) Excluída 

Mário Nuno Mano Maciel Suficiente (12 valores) Aprovado 

Patrícia Manuela Ferreira Gonçalves Suficiente (12 valores) Aprovada 

Secundina de Castro Lopes Suficiente (12 valores) Aprovada 

a) Classificação inferior a 9,5 valores (artigo 9.º, n.º 10, da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, com as 

alterações subsequentes). 

 

Porto, 15 de janeiro de 2022 

 

A Presidente do júri, 

 

 

________________________________ 

Ana Rute Ferreira Morim 
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