INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE COIMBRA
FRANCISCO GENTIL, E.P.E

Procedimento concursal comum conducente ao recrutamento de pessoal da carreira
especial de técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica para a categoria
de TSDT Especialista de Radiologia, aberto na sequência da autorização proferida
nos Despacho n.º 9656/2020 de 7 de outubro e no aviso (extrato) n.º 644/2021
publicado em Diário da Républica - II série, nº6 de 11 de janeiro de 2021.
ATA N.º 3
Aos 14 (dias) do mês de junho do ano de 2021 (dois mil e vinte um), pelas 10 horas,
através de meios de contacto à distância, utilizando Videoconferência, ao abrigo da
possibilidade prevista no art. 5.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, reuniu o Júri do
procedimento concursal comum conducente ao recrutamento de pessoal da carreira
especial de técnico superior de diagnóstico e terapêutica para a categoria de Técnico
Superior de Diagnóstico e Terapêutica Especialista de Radiologia para o Instituto
Português de Oncologia de Coimbra, Francisco Gentil, EPE. .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Participaram na reunião os elementos efetivos do Júri: -----------------------------------------------------------Presidente: Maria Arlete Bordalo Escalda Rodrigues, Técnica Coordenadora de
Radiologia do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, E.P.E; ---------------------------------1º Vogal efetivo: Maria Manuela da Silva Casaca Ferreira, Técnica Coordenadora de
Radiologia do Centro Hospitalar de Leiria, E.P.E.- Unidade de Alcobaça; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2º Vogal efetivo: Carlos Pedro Neta da Paixão, Técnico Coordenador de Radiologia do
Centro Hospitalar do Oeste, E.P.E.; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------------------1. Audiência dos interessados. --------------------------------------------------------------------------2. Calendarização e modo de realização das provas públicas de discussão curricular. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relativamente ao primeiro ponto, e tendo decorrido o prazo para a audiência dos
interessados sem a receção de nenhum pedido de informação ou alegação/reclamação por
parte dos candidatos, o Júri aprovou por unanimidade a Lista dos Candidatos Admitidos,
tornando-a definitiva. -------------------------------------------------------------------------------
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Relativamente ao segundo ponto, o Júri deliberou por unanimidade que a Prova Pública
de Discussão Curricular se fará presencialmente, admitindo-se, por recusa expressa do
candidato, por motivos fundamentados, a realização de provas através de meios
telemáticos, por teleconferência, ao abrigo do disposto no art. 5.º da Lei n.º 1-A/2020, de
19 de março. -----------------------------------------------------------------------------------------Os candidatos, que não possuírem meios telemáticos devem comunicar ao Serviço de
Gestão de Recursos Humanos do Instituto Português de Oncologia de Coimbra, para
proceder em conformidade. -----------------------------------------------------------------------O Serviço de Gestão de Recursos Humanos do Instituto Português de Oncologia de
Coimbra, E.P.E., deverá divulgar publicamente a data/hora e meios através dos quais se
realizarão estas provas, devendo os interessados na sua assistência comunicar, por escrito,
essa intenção ao referido Serviço, para que o Júri possa avaliar da sua possibilidade em
função da dimensão da sala onde se irão realizar as provas e da garantia de segurança e
distanciamento exigido face ao atual contexto pandémico.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O júri decidiu agendar para 22 de junho de 2021, a realização das provas públicas de
discussão curricular, solicitando ao Serviço de Gestão de Recursos Humanos do Instituto
Português de Oncologia de Coimbra, E.P.E. que informe os candidatos admitidos,
realizando-se as provas por ordem alfabética, com espaçamentos de 1 (uma) hora entre
cada candidato, de acordo, com o anexo 1 da presente ata. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminada a ordem de trabalhos desta reunião, o Júri elaborou a lista de calendarização
das provas públicas de discussão curricular (anexo 1), que se apresenta em anexo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o júri deu por encerrada a reunião, elaborando a presente ata,
que depois de lida e aprovada será devidamente assinada por todos os membros efetivos
do Júri. -----------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente:
O 1.º Vogal efetivo:

O 2.º Vogal efetivo:
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ANEXO 1 – ATA Nº 3

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE COIMBRA
FRANCISCO GENTIL, E.P.E

Procedimento concursal comum conducente ao recrutamento de pessoal da carreira
especial de técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica para a categoria
de TSDT Especialista de Radiologia, aberto na sequência da autorização proferida
nos Despacho n.º 9656/2020 de 7 de outubro e no aviso (extrato) n.º 644/2021
publicado em Diário da Républica - II série, nº6 de 11 de janeiro de 2021.

CALENDARIZAÇÃO DE PROVAS PÚBLICAS DE DISCUSSÃO CURRICULAR
NOME DO CANDIDATO

PROVA PÚBLICA DE DISCUSSÃO CURRICULAR

Ana Maria Leitão Veiga dos Santos

22/06/2021 – 9h

Ana Maria Martins Lopes

22/06/2021 – 10h

Carlos Manuel Monteiro Nujo

22/06/2021 – 11h

João Gouveia Pereira Fidalgo

22/06/2021 – 12h

João Pedro Leite Gomes de Pinho

22/06/2021 – 14h

Maria Adélia Santos

22/06/2021 – 15h

Paula Manuela Gonçalves Santos

22/06/2021 – 16h

Victor José Lopes Ângelo

22/06/2021 – 17h

14/06/2021

O Júri do Procedimento Concursal
O Presidente

O 1º Vogal efetivo

O 2º Vogal efetivo
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