
ESEP 
Escola Superior de Enfermagem do Porto 

REUNIÃO DO JÚRI Do cONCURSO PARA O RECRUTAMENTO DE DOIS TÉCNICOS 

sUPERIORES PARA O NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM 

Aberto pelo Aviso (extrato) n.9 172/2021, DR, n.9 3, 2.0 série, de 6 de janeiro 

Ata da reunião número dois 

Ao dia três de fevereiro de dois mil e vinte e um, pelas onze horas, reuniram-se, por 

videoconferência, através da plataforma Zoom, nos termos do disposto no artigo 14.9 da Portaria 

n.9 125-A/2019, de 30 de abril, os membros do júri do concurso para o recrutamento de dois 

técnicos superiores, 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; 

Francisco Manuel de Aguiar Azevedo Vieira, na qualidade de vogal efetivo;-

Sandra Elisabete Rodrigues Pereira, na qualidade de vogal efetivo; 

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

1. Análise das candidaturas; ---- 

2. Elaboração e aprovação do projeto de lista dos candidatos admitidos e excluídos do 

procedimento concursal. 

Assim: -- 

Ponto prévio. 
Considerando o desvio de alguns dias ao planeamento aprovado no ponto 2 da ata n.? 1 do júri, 

importa justificar que o mesmo se deveu ao início do confinamento aprovado pelo Decreto n.9 3- 

C/2021 de 22 de janeiro e, consequentemente, ao reajustamentoe adaptação do trabalho ao 

novo regime e aos meios digitais necessários ao desenvolvimento dos trabalhos de júri. ---- 

Ponto 1. Análise das candidaturas e elaboração do projeto de lista dos candidatos admitidos e 

excluidos do procedimento concursal 

Candidataram-se ao presente concurso: ------~--------- 

Candidatos à referência A: ----------------- 

1-Cristina Maria Machado Braga;-. 

2-Pedro Dinis Maldonado Ângelo., -- 

Candidatos à referência B: ---------- 

1- Pedro Dinis Maldonado Ängelo;--

2 Sandra Maria Luz Monteiro Torres Lima. -
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Juri procedeu a uma análise pormenorizada dos processos de candidatura verificando a 

conformidade das candidaturas com os requisitos de admissão previstos nos pontos 2, 6 e 7 

do Aviso e das regras de formalização das candidaturas previstas no ponto 9 do Aviso através 

do preenchimento da matriz de verificação em anexo I à presente ata. 

Ponto 2. Elaboração e aprovação do projeto de lista de excluidos e admitidos. 

Considerando a análise das candidaturas referidas no Ponto 1. e os resultados do 

preenchimento da tabela que se encontra no anexo I à presente ata, o júri deliberou, por 

unanimidade, aprovar a lista de candidatos admitidos e excluídos (anexo I1). O júri procedera, 

ainda, na presente data à notificação dos candidatos excluidos para a realização da audiência 

prévia nos termos do artigo 22.9, n.2 1, e artigo 23.2, n.2 1, da Portaria n.9 125-A/2019, de 

30/04, e dos artigos 121.9 e seguintes do Código do Procedimento Administrativo. 

Considerando o resultado da análise feita nos pontos 1. e 2. e as deliberações aprovadas, o 

júri deliberou, por unanimidade, acrescentar mais um ponto à ordem de trabalhoos. 

Ponto 3. Agendamento da data de realização das provas de conhecimentos. -

Considerando todos os prazos necessários quer à realização de audiência prévia, quer àà 

análise das, eventuais, pronúncias, e, ainda, à convocatória, com a antecedência mínima 

exigida, para a realização da prova de conhecimentos, o júri deliberou, por unanimidade, 

agendar para o dia 26 de fevereiro a realização das provas, nos seguintes horários: -- 

Referência A: às 9 horas. 

Referência B: às 11 horas. 

--- 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 pelo presidente e pelos vogais que nela 

participaram. ---

Porto, 03 de fevereiro de dois mil e vinte e um-

OS MEMBROS 

A presidente do Júri, 

(Ana Rute Morim) 

Vogais, 

(Francisco Vieira) (Sandra Pereira) 
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ANEXO 

Matriz de verificação dos requisitos de admissão ao procedimento concursal 

Aberto pelo Aviso (extrato) n.9 172/2021, DR, n.9 3, 2.9 série, de 6 de janeiro 

Referência A: 

|Requisitos de admissäão: Candidato1 Candidato 2 

2.1 Vinculo de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecido Não Sim 

2.2 Não estar integrado na carreira, nem ser titular da categoria e, não se Não aplicável| Sim 

encontrando em mobilidade, ocupar posto de trabalho previsto no mapa de pessoal 

do órgão ou serviço idêntico ao posto de trabalho para cuja ocupação se publicita 0 

procedimento 

6. Requisitos constantes do artigo 17.9 da LTFP Sim (declara) Sim (declara) 

7.1 Licenciatura ou grau académico superior na área de Audiovisuais e Produção dos Sim Sim 

média Design ou equivalente. 

Requisitos de formalização da candidatura: 

9.1 Candidatura pela plataforma Sim 

9.2Documentos obrigatórios Sim 

Referência B: 

Requisitos de admissão: Candidato1 Candidato 2 

2.1 Vinculo de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecido Não Sim 

2.2 Não estar integrado na carreira, nem ser titular da categoria e, não se Não aplicável Sim 

encontrando em mobilidade, ocupar posto de trabalho previsto no mapa de pessoal 

do órgão ou serviço idêntico ao posto de trabalho para cuja ocupação se publicita 0 

procedimento 

6. Requisitos constantes do artigo 17,9 da LTFP Sim (declara) Sim (declara) 

7.1 Licenciatura ou grau académico superior na área de Jornalismo e Reportagem Sim Sim 

ou equivalente. 

Requisitos de formalização da candidatura: 

9.1 Candidatura pela plataforma Sim 

9.2 Documentos obrigatórios Sim 
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Anexo I 

Lista de candidatos admitidos e excluidos do procedimento concursal 

Aberto pelo Aviso (extrato) n.° 172/2021, DR, n.° 3, 2.9 série, de 6 de janeiro 

Referência A: 

Candidatos admitidos: 

2 Pedro Dinis Maldonado Angelo 
Candidatos excluidos: 

1-Cristina Maria Machado Braga (a) 

Referência B: 

Candidatos admitidos: 

1- Pedro Dinis Maldonado Angelo 

Candidatos excluídos: 

2-Sandra Maria Luz Monteiro Torres Lima (a) 

Não declara, nem comprova ser detentor de vinculo de emprego público por (a) 
tempo indeterminado previamente estabelecido, nos termos previstos no ponto 2 

do Aviso do procedimento concursal. 

Porto, três de fevereiro dois mil e vinte e um 

A presidente do Júri, 

(AnaRute Morim) 
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