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ATA 2 - CONCURSO PARA CONSTITUIÇÃO DE BOLSA DE RECRUTAMENTO DE PESSOAL INFORMÁTICO 

 

Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, pelas quinze horas, na sala de reuniões do Serviço de 

Recursos Humanos do Hospital Senhora da Oliveira, Guimarães, EPE, adiante designado de HSOG, reuniu o júri do 

concurso para a constituição de bolsa de recrutamento de pessoal informático, na área da microinformática 

e apoio ao utilizador, autorizado por deliberação do Conselho de Administração de um de abril de dois mil e vinte e 

dois, para a celebração de contratos individuais de trabalho por tempo indeterminado ou a termo (certo/incerto), estando 

presentes todos os seus membros efetivos:---------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente do júri: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Rui Manuel Gonçalves Moreira e Silva, Técnico Coordenador; -------------------------------------------------------------- 

Vogais Efetivos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.º Vogal – António Miguel da Silva Freitas, Técnico de Informática; -------------------------------------------------------- 

2.º Vogal – José Pedro de Freitas Ribeiro, Técnico de Informática; ---------------------------------------------------------- 

O presidente do júri deu início à reunião propondo a seguinte ordem de trabalhos, que foi aceite por unanimidade. ---- 

Ordem de trabalhos: Análise das candidaturas e elaboração da lista de candidatos admitidos e a lista de candidatos 

excluídos com respetivos motivos de exclusão. ----------------------------------------------------------------------------- 

Após análise das candidaturas apresentadas, designadamente através da verificação da posse dos requisitos exigidos e 

apresentação dos documentos essenciais à sua admissão, o júri deliberou admitir os seguintes candidatos: ------------- 

 Eduardo Jorge Ribeiro Barão da Luz------------------------------------------------------------------------------- 

 João Carlos Morais da Silva----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Luis Miguel Silva Pereira Ribeiro------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberou, ainda, na exclusão dos candidatos a seguir identificados, fundamentada na ausência de comprovação do(s) 

documento(s) obrigatório(s), em conformidade com o disposto no aviso de abertura: ------------------------------------ 

 Diogo Fernando Rodrigues Gonçalves – 10.1.8--------------------------------------------------------------------- 

 José Manuel Matos Fernandes – 10.1.1----------------------------------------------------------------------------- 

 Paulo Jorge Machado Da Cunha – 10.1.8--------------------------------------------------------------------------- 

 

Motivos: 

10.1.1. Não apresentem documento comprovativo de habilitações; --------------------------------------------------------- 

10.1.8. Não cumpram os requisitos obrigatórios;----------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar o Júri deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata. ----------------------------- 

Lida esta ata e achada conforme vai a mesma ser assinada por todos os membros do Júri presentes. -------------------- 

 

O Presidente, 

 

_________________________________ 

 

Os vogais efetivos, 

 

_________________________________  

 

_________________________________ 
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