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  HOSPITAL DISTRITAL FIGUEIRA DA FOZ, 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 – área de Radiologia, publicado no Aviso ( extracto) 

nº 20652/2020, de 22-12-2020 em Diário da República nº 247, 2ª série. 

 

ATA N.º 2 

 

Aos 19 (dias) do mês de janeiro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), pelas 11 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-se o Júri do 

procedimento concursal comum conducente ao recrutamento de pessoal da carreira 

técnica superior de diagnóstico e terapêutica para a categoria de TSDT Especialista de 

Radiologia para o Hospital Distrital da Figueira da Foz, E.P.E.--------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Participaram na reunião os elementos efetivos do Júri:  

Presidente: Dra. Maria Manuela da Silva Casaca Ferreira, Técnica Superior de Diagnóstico 

e Terapêutica Especialista de Radiologia e Coordenadora da Unidade de Alcobaça do 

Centro Hospitalar de Leiria, E.P.E; ------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1º Vogal efetivo: Dra. Anabela Conceição Costa – Técnica Superior de Diagnóstico e 

Terapêutica Especialista de Radiologia, que substituirá o Presidente do Júri nas suas 

ausências e impedimentos ---------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2º Vogal efetivo: Dra. Gracinda Maria Figueiredo Baía – Técnica Superior de Diagnóstico e 

Terapêutica Especialista de Radiologia e Coordenadora do Centro Hospitalar do Baixo 

Vouga -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Apreciação da admissibilidade das candidaturas apresentadas, através da verificação 

dos elementos apresentados pelos candidatos, designadamente reunião dos respetivos 

requisitos exigidos e a apresentação dos documentos essenciais a essa admissão, de 

modo a decidir e aprovar a respetiva lista de candidatos admitidos e excluídos. ---------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Calendarização das provas públicas de discussão curricular. -------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao primeiro ponto, o júri verificou a entrega de 11 (onze) candidaturas:  

Ana Margarida Ferreira Gonçalves 

Rosa Cristina Marques da Costa Ramos Gaspar 

Maria Adélia Santos 

Luisa Maria Martinho Varela 

Rosa Maria Jesus Rodrigues Figueira 

Maria Isabel Mendes Pais Abreu 

Ana Maria Leitão Veiga dos Santos 

Maria de Fátima Jordão dos Santos Cruz 

Maria Rita de Queiroz Canêdo Dias Rato Nina 

Lígia Maria Lopes Gonçalves 

Sandra Cristina Fonseca Abrunheiro 

 
Verificados os elementos apresentados pelos candidatos, designadamente a posse dos 

requisitos exigidos e a apresentação dos documentos essenciais à sua admissão ou avaliação, o 

Júri deliberou admitir os seguintes candidatos ao presente procedimento concursal: ------------- 

1.  Ana Maria Leitão Veiga dos Santos 

2. Lígia Maria Lopes Gonçalves 

3. Luisa Maria Martinho Varela 

4. Maria Adélia Santos 

5. Maria de Fátima Jordão dos Santos Cruz 

6. Maria Isabel Mendes Pais Abreu 

7. Maria Rita de Queiroz Canêdo Dias Rato Nina 

8. Rosa Cristina Marques da Costa Ramos Gaspar 

9. Rosa Maria Jesus Rodrigues Figueira 

10. Sandra Cristina Fonseca Abrunheiro 

Mais deliberou, em seguida excluir a seguinte candidata, por esta não cumprir os requisitos de 

admissão exigidos no aviso de abertura, nomeadamente, o ponto 6.2.2 do aviso de abertura 

(terminou o curso em 13/12/2019) e o ponto 13, alínea a); d); f) e g)-------------------------------- 

  

1- Ana Margarida Ferreira Gonçalves 
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Relativamente ao segundo ponto, o Júri deliberou por unanimidade que a Prova Pública de 

de Discussão Curricular se fará presencialmente, admitindo-se, por recusa expressa do 

candidato e por motivos fundamentados, a realização de provas através de meios 

telemáticos, ao abrigo do disposto não só do art. 5.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, 

como também do art. 24.º-A do Código do Procedimento Administrativo, recentemente 

aditado através da Lei n.º 72/2020, de 16 de novembro. --------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Serviço de Gestão de Recursos Humanos do Hospital da Figueira da Foz, 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 a esse 

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 os próximos dia 8 e 9 de Fevereiro de 2021, a partir das 10h, a 

realização das provas, por ordem alfabética, com espaçamentos de 1 (uma) hora entre 

cada candidato, pelo que solicita ao Serviço de Gestão de Recursos Humanos do Hospital 

da Figueira da Foz, E.P.E que agende e informe os candidatos admitidos. -----------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Terminada a ordem de trabalhos desta reunião, o Júri elaborou a lista de candidatos 

admitidos e excluídos no procedimento concursal, que consta desta ata. ------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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, com aposição de assinatura digital. -------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Presidente:  

 

 

O 1.º Vogal efetivo:  

 

 

O 2.º Vogal efetivo:  

 


