
REPOELICA
PORTUGUESA n. Senhor. da OUvúo

ACTA 2

PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PREENCHIMENTO DE UM POSTO DE TRABALHO CORRESPONDOUE A
CATEGORIA DE ASSISTENTE GRADUADO SÉNIOR DE MEDICINA FíSlCA E DE REABILITAÇÃO

Aos quinze dias do més de julho do ano de dois mil e vinte, pelas dez horas, reuniu, nas instalações do Centro
Hospitalar do Tâmega e Sousa, E P.E., na Sala de Reuniões do Serviço de Medicina Física e de Reabilitaçào, o Juri
nomeado para o procedimento concursal comum de acesso, para recrutamento de uma vaga, de pessoal medico
para a categoria de Assistente Graduado Sénior, da área hospitalar — Medicina Física e de Reabilitaçào, da carreira
médica, com a presença de todos os elementos do júri, constituído pela Presidente, Dra. Maria de Fatitna Martins.
Assistente Graduado Sénior de Medicina Física e de Reabilitaçáo do Centro Hospitalar do Támega e Sousa, E P.E
em substituição do Dr. Fernando Parada Pereira, por motivo de aposentação, pela l. a Vogal Efettva, Ora Marta
Joào Novats de Sousa Andrade, Assistente Graduado Sénior de Medicina Física e de Reabilitaçào do Centre
Hospitalar Universitário do Porto, E.P.E., e pelo 2. 0 Vogal Efetivo, Dr. Alcino de Jesus Freire Amado. Assistente
Graduado Sénior de Medicina Física e de Reabilitação da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E P E . tendo
como pontos da ordem de trabalhos: 1. Analisar a(s) candidatura(s) apresentada(s) ao procedimento, nos termos
definidos na cláusula 17 0 do ACT -BT E, n. 0 48, de 29 de dezembro de 2011; 2. Admissáo/exclusao do(s) cand'datos.
e, 3. Marcação da data de início dos métodos de seleçâo.-------------
Verificados os elementos apresentados pela candidata umca, designadamente a titularidade dos requisitos
exigidos e a apresentaçao dos documentos essenciais à admissáo ou avaliaçáo, o Juri deliberou, por unanimidade,
admitir ao procedimento concursal a candidata BÁRBARA CRISTINA MOREIRA DA CRUZ TEIXEIRA PINTO
RODRIGUES por reunir os requisitos legalmente definidos para preenchimento do posto de trabalho objeto do
presente procedimento. -

Mais deliberou o Júri, após a admissào da única candidata, convocar a mesma para a realizaçào dos métodos deseleçào para o próximo dia 7 de agosto de 2020, a Iniciar pelas 09 30 horas, na Sala de Reuniões do Serviço de
Medicina Física e de Reabilitaçào do Hospital da Senhora da Oliveira - Guimaráes, E P.E solicitando ao Servtço
de Gestão de Recursos Humanos do Hospital da Senhora da Oliveira — Guimarães, EPE que convoque a candidata
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reuniào, da qual toi lavrada a presente ata, que vai ser assinada portodos os membros do Júri. -


