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ATA 4 - CONCURSO PARA CONSTITUIÇÃO DE BOLSA DE RECRUTAMENTO DE PESSOAL INFORMÁTICO 

 

 

Aos onze dias do mês de julho 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, 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: i) conclusão do processo de avaliação curricular; ii) emissão e publicitação da lista de avaliação 

curricular, por ordem decrescente de classificação. ------------------------------------------------------------------------- 

Concluído o processo da avaliação curricular, de seguida o júri procedeu à atribuição da classificação dos candidatos, 

nos seguintes termos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 João Carlos Morais da Silva - 17,60 valores 

 Luis Miguel Silva Pereira Ribeiro - 15,60 valores 

 Eduardo Jorge Ribeiro Barão da Luz - 10,40 valores 

 Diana Alina Lopes Fernandes - 9,60 valores 

 João Pedro Costa Martins Fernandes - 9,2 valores 

 António da Costa Carvalho  - 8,00 valores 

 Henrique Dias Pereira – 8,00 valores 

 João Pedro Almeida – 8,00 valores 

 Marcos Rafael Ferreira Teixeira – 8,00 valores 

 Nélson Castro Oliveira Freitas – 8,00 valores 

 Victor Bruno Martins Santos – 8,00 valores 

Nos termos do Código do Procedimento Administrativo, podem os candidatos, no prazo de 10 dias úteis, dizer o que se 

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

assinada por todos os membros do Júri presentes. ------------------------------------------------------------------------- 
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O Presidente, 

 

 

_________________________________ 

 

Os vogais efetivos, 

 

 

 

_________________________________  

 

 

 

_________________________________ 
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