
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE D0 NORDESTE, E.P.E 

PROCEDIMENTO CONCURSAL DE RECRUTAMENTO PARA A CATEGORIA DE TÉCNICO 
SUPERIOR DAS ÁREAS DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA ESPECIALISTA – ÁREA DE 
FISIOTERAPIA – 

 

ATA N º 2 
   
Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, pelas dezoito 18 horas, reuniu, 

por teleconferência, utilizando a ferramenta TEAMS, ao abrigo da possibilidade prevista no art. 

5.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março. 

 

Participaram na reunião os elementos efetivos do Júri nomeado por deliberação do Conselho de 

Administração, constituído por:   

Presidente: Maria de Fátima Esteves Domingues, TSDT Especialista, Centro Hospitalar 

Tondela-Viseu, E.P.E.   

1º Vogal efetivo: Maria Manuela Fernandes Silva Sousa - TSDT Especialista de 

Fisioterapia do Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE, que substituirá o presidente do 

júri nas suas ausências e impedimentos;  

2º Vogal efetivo: Manuela Conceição Ferreira Martinho, TSDT Especialista Centro 

Hospitalar Tâmega e Sousa, E.P.E. 

 

Atendendo à situação de emergência sanitária e às restrições legais de movimentação e de 

contactos presenciais, o Júri deliberou por unanimidade que a aplicação dos métodos de seleção 

se fará através de meios telemáticos preferencialmente através da plataforma TEAMS), ao 

abrigo do disposto não só no art. 5.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, como também no art. 

24.º-A do Código do Procedimento Administrativo, recentemente aditado através da Lei n.º 

72/2020, de 16 de novembro, admitindo-se a realização de provas presenciais apenas por recusa 

expressa de candidato, por motivos fundamentados, designadamente assentes na inexistência 

de condições técnicas para o efeito. 

  

As atas das reuniões realizadas por teleconferência serão assinadas eletronicamente pelos 

elementos do Júri que nelas participarem ou por dificuldade de operacionalização por 

digitalização.  

 

 

 



A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: 

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 sobre 

a sua admissão ou exclusão. 

 

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

1. Ana Maria dos Reis Rodrigues 

2. Cidália Madalena Nunes 

3. Maria Carlos Machado 

4. Maria de Nazaré de Sá Fernandes 

5. Maria dos Anjos Martins Edra 

6. Mariana Costa Almendra 

7. Marisa Filipa dos Santos Lages 

8. Olga Manuela Lomba Alves, não enviou documentação 

9. Sandrine Jorge Ferreira 

10. Sara Filipa Geraldo Jacinto 

11. Sara Isabel Alves Lucas 

 

Verificados os elementos apresentados pelos candidatos, designadamente a posse dos requisitos 

exigidos e a apresentação dos documentos essenciais à sua admissão, o Júri verificou que os 

candidatos apresentaram avaliação de desempenho segundo o SIADAP. Não sendo a avaliação 

em vigor na carreira dos TSDT, o Júri decidiu proceder à avaliação de desempenho através de 

ponderação curricular, de acordo com a circular N º21 /2020/ACSS, tendo sido atribuído a 

menção de satisfaz.  

 

 Júri deliberou admitir os seguintes candidatos ao presente procedimento concursal: 

1. Ana Maria dos Reis Rodrigues 

2. Cidália Madalena Nunes 

3. Maria Carlos Machado 

4. Maria de Nazaré de Sá Fernandes 

5. Maria dos Anjos Martins Edra 

6. Mariana Costa Almendra 

7. Marisa Filipa dos Santos Lages 

8. Sandrine Jorge Ferreira 



9. Sara Filipa Geraldo Jacinto 

10. Sara Isabel Alves Lucas 

Mais deliberou, excluir o seguinte candidato, por este não apresentar os documentos essenciais 

à sua admissão: 

• Olga Manuela Lomba Alves. 

 

Lida esta ata e achada conforme e nada mais havendo a tratar, vai a mesma ser assinada por 

todos os membros do Júri. 

 
 
 
 
O Presidente                                   O 1º Vogal    O 2º Vogal  
 
   
 
  
 


