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ATA N.º 9 

 

Ao dia um (1) do mês de abril do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), pelas 9.30h horas, através 

de meios de contacto à distância, utilizando Videoconferência, ao abrigo da possibilidade 

prevista no art.º 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; Unidade de Alcobaça-------------------------------------------------------------- 

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 ordem de trabalhos um ponto único. 

Elaboração da lista de classificação final, em sede de audiência prévia de interessados. 

Realizada a audiência prévia e tendo o júri apreciado as alegações e reclamações suscitadas 

proferiu o Júri deliberação sobre as mesmas com resposta e notificação por via eletrónica, às 

candidatas se passam a enumeram: 

Ana Maria Leitão Veiga dos Santos 

Lígia Maria Lopes Gonçalves  

Luísa Maria Martinho Varela  

Maria Rita de Queiroz Canêdo Dias Rato Nina 

 

Mais deliberou o Júri por unanimidade, manter a lista unitária de ordenação final dos candidatos 

aprovada igualmente por unanimidade na reunião que deu lugar à ata n.º 4, e que é a seguinte: 

 

1- Rosa Cristina Marques da Costa Ramos Gaspar – com a classificação de 18,33 valores  

2- Maria Isabel Mendes Pais Abreu – com a classificação de 16,00 valores  



3- Ana Maria Leitão Veiga dos Santos – com a classificação de 15,33 valores  

4- Maria Rita de Queiroz Canêdo Dias Rato Nina – com a classificação de 15 valores  

5- Lígia Maria Lopes Gonçalves – com a classificação de 14,67 valores  

6- Maria Adélia Santos – com a classificação de 14,33 valores  

7- Luísa Maria Martinho Varela – com a classificação de 13 valores  

8- Maria de Fátima Jordão dos Santos Cruz – com a classificação de 12,67 valores  

9- Sandra Cristina Fonseca Abrunheiro - com a classificação de 12 valores  

 

Encontrando-se concluída a audiência de interessados, submete o Júri para efeitos de 

homologação pelo Conselho de Administração do Hospital Distrital da Figueira da Foz, E.P.E., a 

lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, em anexo e que se dá aqui por 

reproduzida, acompanhada das restantes deliberações do júri, incluindo as relativas à admissão 

e exclusão de candidatos. 

 
Lida esta ata e achada conforme vai a mesma ser assinada por todos os membros do Júri 
presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
O Presidente   1º Vogal efetivo   2º Vogal efetivo 
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LISTA UNITÁRIA DE ORDENAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS. 

 

 

1- Rosa Cristina Marques da Costa Ramos Gaspar – com a classificação de 18,33 valores 

2- Maria Isabel Mendes Pais Abreu – com a classificação de 16,00 valores 

3- Ana Maria Leitão Veiga dos Santos – com a classificação de 15,33 valores 

4- Maria Rita de Queiroz Canêdo Dias Rato Nina – com a classificação de 15 valores 

5- Lígia Maria Lopes Gonçalves – com a classificação de 14,67 valores 

6- Maria Adélia Santos – com a classificação de 14,33 valores 

7- Luísa Maria Martinho Varela – com a classificação de 13 valores 

8- Maria de Fátima Jordão dos Santos Cruz – com a classificação de 12,67 valores 

9- Sandra Cristina Fonseca Abrunheiro - com a classificação de 12 valores 

 

 

 

 

 
O Presidente   1º Vogal efetivo   2º Vogal efetivo 

 


