
 

 

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 6 

 

Aos quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um reuniu, através de meios 

telemáticos, 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, o Júri do procedimento concursal 

comum indicado no título do presente documento.  

 

Participaram na reunião os seguintes elementos do Júri:  

Presidente: Maria Fátima Esteves Domingues  

1º Vogal efetivo: Maria Manuela Fernandes Silva Sousa 

2º Vogal efetivo: Manuela da Conceição Ferreira Martinho  

 

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: 

 

1. Avaliação das alegações apresentadas pelos candidatos em sede de audiência prévia dos 

interessados;    

2. Apreciação e deliberação sobre a exposição, apresentada em sede de audiência prévia, 

pela candidata Maria Carlos Patrício Machado; 

3. Apreciação e deliberação sobre a exposição, apresentada em sede de audiência prévia, 

pela Sara Filipa Geraldo Jacinto; 

4. Proposta de lista de ordenação final. 

 

Em relação ao ponto número 1, realizada a audiência prévia dos interessados, o Júri procedeu à 

apreciação das questões suscitadas, tendo deliberado por unanimidade o seguinte: 

 

-Os candidatos, Ana Maria dos Reis Rodrigues, Cidália Madalena Nunes, Maria de Nazaré de Sá 

Fernandes, Maria dos Anjos Martins Edra, Mariana Costa Almendra, Marisa Filipa dos Santos 

Lages, Sandrine Jorge Ferreira e Sara Isabel Alves Lucas, não se pronunciaram, pelo que o Júri 

deliberou manter as suas posições e avaliações, nos termos e com os fundamentos constantes 

da ata n.º 5. 
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- Considerar improcedentes as alegações apresentadas pelas candidatas em seguida indicados, 

porquanto, compulsado o processo, se verifica que: 

 

Relativamente ao ponto 2 da ordem de trabalhos o Júri deliberou, por unanimidade, o seguinte: 

-   Indeferir, por falta de fundamento, a reclamação apresentada Maria Carlos Patrício Machado, 

nos termos e com os fundamentos constantes da deliberação junta em anexo (Anexo 1), que faz 

parte integrante da presente ata. 

  

Relativamente ao ponto 3 da ordem de trabalhos o júri deliberou o seguinte: 

 -Indeferir, por falta de fundamento, a reclamação apresentada por Sara Filipa Geraldo Jacinto 

nos termos e com os fundamentos constantes da deliberação junta em anexo (Anexo 2), que faz 

parte integrante da presente ata. 

 

Relativamente ao ponto 4 da ordem de trabalhos o Júri deliberou manter a proposta de lista de 

ordenação final dos candidatos, de acordo com a exarada na Ata n. º 5 

 

Nos anexos 1 e 2 à presente ata foram elaboradas análises, que não sendo publicitadas no site 

institucional devem ser comunicadas aos pronunciantes. 

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que vai 

ser assinada por todos os elementos do Júri. 

 

 

         A Presidente                                              1ª Vogal                                                 2 ªVogal 
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Lista Unitária de Ordenação Final dos Candidatos: 

 

 

CANDIDATAS Classificação 

1. Ana Maria dos Reis Rodrigues 19,60 

2. Sandrine Jorge Ferreira 18,68 

3. Sara Filipa Geraldo Jacinto 18,04 

4. Maria Carlos Machado 18,04 

5. Cidália Madalena Nunes 17,04 

6. Marisa Filipa dos Santos Lages 16,88 

7. Sara Isabel Alves Lucas 16,56 

8. Mariana Costa Almendra 16,28 

9. Maria de Nazaré de Sá Fernandes 15,40 

10. Maria dos Anjos Martins Edra 14,64 

 

 

 

 

A Presidente                                              1ª Vogal                                                 2ª Vogal 
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UNIDADE LOCAL DE SAÚDE D0 NORDESTE, E.P.E 
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ANEXO 1 (à ata n.º 6 – UNLS -TSDT- Fisioterapeuta Especialista)  

 

- Análise e resposta à pronúncia de Maria Carlos Patrício Machado, 

 

Relativamente ao procedimento entende o Júri referir: 

 

1- Nos termos do disposto no artigo 8º da Portaria nº154/2020, publicada no DR. Nº120, I série 

de 23.06.2020, “a prova pública de discussão curricular visa determinar a competência 

profissional e ou científica dos candidatos, tendo por referência o perfil das competências 

genéricas e específicas do posto de trabalho a preencher”. 

As apreciações da aptidão e mérito têm de ser feitas à luz de critérios previamente definidos.  

 

No caso, a avaliação do mérito dos candidatos e respetiva valoração, resulta da apreciação 

individual feita por cada membro do júri, traduzida na pontuação atribuída em cada um dos 

itens da grelha individual de avaliação, previamente definida, conforme estabelecido do Aviso 

de abertura do respetivo procedimento concursal.  

 

Cada membro do júri procedeu a uma apreciação individual, formulando o seu juízo valorativo, 

a que correspondeu a atribuição da respetiva pontuação, sobre o modo e a adequação como a 

candidata apresentou e discutiu os aspetos mais relevantes do seu currículo, em conformidade 

com o estabelecido no Aviso de abertura do respetivo procedimento concursal e, de acordo com 

os critérios definidos que constam da grelha de avaliação. 

 

Relativamente às analises da pronunciante o júri deliberou o seguinte: 

 

Ponto 1: 

“Prestação de cuidados de saúde especializados que exijam um nível diferenciado de 

experiência profissional 

“ 



Pressupõe-se que o tempo de experiência profissional deve ser contabilizado de modo diferente 

para um técnico com 33 anos de actividade (como a candidata) e que um tempo mais curto de 

serviço (como o das candidatas classificadas em 3.º e, sobretudo a classsificada em 2.º lugar) 

deve ser avaliado de modo diferente. Por algum motivo, há 5 patamares de classificação,2 

precisamente com esse fim: Insuficiente, Reduzido, Suficiente, Bom e Elevado.” 

 

Resposta do Júri:  

 

Neste subfactor foi avaliada a prestação de cuidados de saúde numa área diferenciadora de 

fisioterapia. Para cumprimento do estabelecido na grelha de avaliação, foi atribuído 1 ponto, e 

o nível elevado, aos candidatos com, pelo menos, um ano de prestação desses cuidados de 

saúde diferenciados. 

Ponto 2: 
 
“Colaboração na elaboração de pareceres técnico-científicos, em matéria da sua profissão, 

enquadrando-os na organização e planificação do respetivo serviço 

 A candidata foi a responsável pela organização e planificação do Primeiro e do Segundo Serviços 

de MFR do Hospital de Macedo de Cavaleiros, e, nessa qualidade, fez parte das comissões de 

escolha de material quando se procedeu à mudança para o Serviço actual. Mais uma vez, o júri 

não seguiu as regras de classificação que prevêm 5 notas (Insuficiente, Reduzido, Suficiente, Bom 

e Elevado) e atribuiu às cinco primeiras classificadas exatamente a mesma nota, beneficiando 

quem não teve as mesmas responsabilidades” 

 

Resposta do Júri:  

 

O método de seleção da prova pública de discussão curricular, tem como objetivo determinar a 

competência profissional dos candidatos, tendo como referência o perfil de competências de 

genéricas e específicas do posto de trabalho a preencher, e não a quantificação de todas os 

pareceres realizados pelos candidatos (cfr. n.º 1, do artigo 8º, da Portaria n.º 154/2020, de 23 

de junho). 

 
Ponto 3: 
 

“ Investimento em formação profissional contínua ao longo do percurso profissional, de interesse 

para a profissão e com aplicação prática no desenvolvimento da atividade diária   



A candidata contabilizou 1140 horas de formação em cursos de âmbito da sua área profissional, 

muito mais do que as da candidata colocada em 2.º lugar, que, mesmo assim, teve Bom.” 

 

Resposta do Júri:  

 

O método de seleção da prova pública de discussão curricular, tem como objetivo determinar a 

competência profissional dos candidatos, tendo como referência o perfil de competências de 

genéricas e específicas do posto de trabalho a preencher, e não a quantificação de todas as 

formações realizadas pelos candidatos (cfr. n.º 1, do artigo 8º, da Portaria n.º 154/2020, de 23 

de junho). 

 
   Ponto 4: 
 

“ Pós-graduação ou outro, em contexto académico, com avaliação, em área conexa com a 

formação de primeiro nível ou adequada a cargos desempenho   

A classificação Insuficiente atribuída à candidata não parece de todo justa. O júri atribuiu a 

classificação Elevado tanto às candidatas que tinham pós-graduação ou mestrado, como à 

candidata que tinha doutoramento e atribuiu Insuficiente às candidatas que tinham o 

bacharelato. Também neste parâmetro, o júri não seguiu as regras de classificação que prevêm 

5 notas (Insuficiente, Reduzido, Suficiente, Bom e Elevado) e nivelou as candidatas em dois 

patamares extremos. Além disso, à candidata aqui Oponente sempre foram atribuídos cargos de 

elevada responsabilidade pela sua coordenadora e as classificações de serviço sempre foram 

Muito Bom ou Satisfaz, prova de que o facto de não ter feito a licenciatura nunca obstou a que 

lhe fossem atribuídos cargos de responsabilidade. Poderia não merecer a nota Elevado, mas não 

mereceria seguramente a nota Insuficiente.” 

 

Resposta do Júri:  

 

O júri teve em conta a exposição efetuada pelos candidatos, e respetiva discussão, de cursos de 

pós-graduação ou outros cursos de especialização, pós formação base, com avaliação em 

contexto académico, conexos com aquela formação base ou adequados ao cargo a 

desempenhar, é um critério objetivo, de quem demonstrou ou não evidência de cumprir ou não 

cumprir. 

 

 



Ponto 5: 
 

“Integração em comissões especializadas, incluindo de abrangência multidisciplinar 

A candidata fez parte da Comissão de Ensino e Investigação de 1993 a 1996 e do Departamento 

de Formação Contínua de 1999 a 2006. Este departamento teve um papel importante na 

divulgação e na transmissão do conhecimento entre os vários grupos profissionais do hospital. 

Foi organizada uma biblioteca, tanto para o utente, como para os trabalhadores, e foram 3 

apoiadas e promovidas acções de formação, quer financiadas quer não financiadas. De 2005 a 

2008, foi publicado um Boletim de carácter científico com artigos originais dos funcionários das 

diversas categorias profissionais do hospital. A candidata foi classificada com a nota Elevado, a 

mesma nota que a candidata classificada em 2.º lugar com um curriculum muito menos rico 

neste parâmetro. Mais uma vez, o júri não seguiu as regras de classificação que prevêm 5 notas 

(Insuficiente, Reduzido, Suficiente, Bom e Elevado)” 

 

Resposta do Júri:  

 

O sub-fator “Integração em comissões especializadas, incluindo de abrangência multidisciplinar“ 

é um critério objetivo, de quem demonstrou ou não evidência de ter pertencido comissões 

especializadas, incluindo de abrangência multidisciplinar.  

O método de seleção da prova pública de discussão curricular, tem como objetivo determinar a 

competência profissional dos candidatos, tendo como referência o perfil de competências de 

genéricas e específicas do posto de trabalho a preencher, e não a quantificação do número de 

vezes de integração em comissões (cfr. n.º 1, do artigo 8º, da Portaria n.º 154/2020, de 23 de 

junho).     

 

   Ponto 6: 
 

“Participação no desenvolvimento de atividades científicas do serviço e colaboração atividades 

de formação do serviço   

A candidata desenvolveu múltiplas actividades nesse contexto: participou na organização 

deseminários, foi palestrante em jornadas e em formações em serviço, publicou folhetos, 

elaborou posters, participou no Rastreio de Medicina Física e Reabilitação em Idade Pré-Escolar 

(que foi finalista do Prémio de Boas Práticas em Saúde e que foi divulgado em dois jornais e no 

site official do SNS.) Acresce que a candidata foi a responsável pela organização do Curso 

deMaitland no Hospital de Macedo de Cavaleiros e aberto a todos os fisioterapeutas do distrito 



ecom inscrições gratuitas. A candidata classificada em 1.º lugar certamente que ultrapassou 

neste aspecto a candidata aqui oponente, mas a candidata classificada em 2.º lugar ficou muito  

aquém no que toca a este sub-fator e teve a mesma nota. Aqui, e de novo, o júri não seguiu as 

regrasde classificação que prevêm 5 notas: Insuficiente, Reduzido, Suficiente, Bom e Elevado” 

 

Resposta do Júri:  

 

É um sub-fator avaliado pelo júri tendo como base a apresentação da candidata, sobre o 

desenvolvimento desta atividade profissional. O método de seleção da prova pública de 

discussão curricular, tem como objetivo determinar a competência profissional dos candidatos, 

tendo como referência o perfil de competências de genéricas e específicas do posto de trabalho 

a preencher, e não a quantificação de todas as atividades cientificas, realizadas pelos candidatos 

(cfr. n.º 1, do artigo 8º, da Portaria n.º 154/2020, de 23 de junho). 

 

   Ponto 7: 
 

“Colaboração no processo de desenvolvimento de competências de estudantes do ensino 

superior das áreas profissionais respetiva. A candidata tem contabilizadas 2275 horas de 

orientação e avaliação de estágios, muitas vezes mais do que a candidata colocada em 2.º lugar, 

que teve a mesma nota Elevado. Aqui, e de novo, o júri não seguiu as regras de classificação que 

prevêm 5 notas: Insuficiente, Reduzido, Suficiente, Bom e Elevado” 

 

Resposta do Júri:  

 

O júri valorizou a participação dos candidatos no processo de formação dos alunos do ensino 

superior dos cursos de fisioterapia. O método de seleção da prova pública de discussão 

curricular, tem como objetivo determinar a competência profissional dos candidatos, tendo 

como referência o perfil de competências de genéricas e específicas do posto de trabalho a 

preencher, e não a quantificação do número de processos em que os candidatos participaram 

(cfr. n.º 1, do artigo 8º, da Portaria n.º 154/2020, de 23 de junho).     

 

      Ponto 8: 
 

“ outras atividades e competências identificadas como relevantes para um desempenho de 

qualidade, para o posto de trabalho e função  



 A candidata, quando chegou a Macedo de Cavaleiros em outubro de 1992, assumiu a 

coordenação de serviço e, seguindo os princípios da boa gestão e optimização dos recursos 

técnicos, humanos e logísticos existentes, implementou as medidas que achou necessárias à 

resolução de problemas identificados, garantindo assim serviços mais eficientes, justos, seguros 

e dequalidade. Além de outros registos, introduziu uma folha de códigos de procedimentos que 

veio permitir que os actos praticados aos doentes internados, depois de codificados, fossem4 

debitados ao Serviço Nacional de Saúde. Além disso, a partir de 1998, assumiu a subcoordenação 

do serviço e, como tal, continua a participar na classificação dos colegas. A candidata foi 

classificada com a nota Elevado, a mesma nota obtida que a candidata classificada em 2.º lugar 

com um curriculum muito menos rico também neste parâmetro. Mais uma vez, o júri não seguiu 

as regras de classificação que prevêm 5 notas (Insuficiente, Reduzido, Suficiente, Bom e Elevado” 

 

Resposta do Júri:  

Neste subfactor o júri classificou outras atividades e competências detidas pelos candidatos, 

para além das que resultavam dos outros subfactores da grelha de avaliação. A apreciação e 

valoração do Júri, teve em conta as atividades e as competências expostas pelos candidatos, 

relevantes para o exercício de funções na categoria a concurso, e sua discussão.  

O método de seleção da prova pública de discussão curricular, tem como objetivo determinar a 

competência profissional dos candidatos, tendo como referência o perfil de competências de 

genéricas e específicas do posto de trabalho a preencher, e não a quantificação de todas as 

atividades relevantes, apresentadas pelos candidatos (cfr. n.º 1, do artigo 8º, da Portaria n.º 

154/2020, de 23 de junho). 

 

      Ponto 9: 
 

“-Sequência e clareza na apresentação 

-A candidata teve o cuidado de apresentar a sequência temporal da sua actividade profissional 

numa Linha Temporal Cronológica, sintética e perfeitamente compreensível. Além disso, e neste 

caso particular, a sequência da apresentação está intimamente ligada à articulação na 

exposição dos temas, onde obteve a classificação de Elevado. Não compreende que neste sub-

fator não tivesse obtido também a classificação de Elevado.” 

 

Resposta do Júri:  

No caso, são dois subfactores distintos, traduzida na pontuação atribuída em cada um dos itens 

da grelha individual de avaliação, previamente definida, conforme estabelecido no Aviso de 



abertura do respetivo procedimento concursal, um avalia a sequencia e a clareza da 

apresentação e o outro, como estes foram desenvolvidos. 

       
Ponto 10: 
 

“Poder de síntese 

A candidata considera que conseguir resumir em 10 minutos uma carreira profissional 

tãodiversificada e com 33 anos de duração, denota inequivocamente que tem um Elevado poder 

de síntese e considera também que a nota de Bom não reflecte essa capacidade. É evidente que 

que uma candidata com um curriculum muito mais curto (como a colocada em 2.º lugar), não 

teve esse desafio e questiona-se se o Elevado que obteve se justifica. Se no sub-fator Enfoque 

nos aspetos curriculares mais relevantes a candidata obteve Elevado, éum contrassenso que no 

Poder de síntese não tivesse obtido a mesma classificação” 

 

Resposta do Júri:  

 

Não se descortina qualquer contradição na apreciação do júri, até porque os conceitos  

correspondem a realidades distintas e a que se aplicam critérios de valoração diferenciados, No 

primeiro sub-fator, Poder de síntese advém de  um juízo valorativo de cada um dos membros do 

júri sobre o modo como a candidata gere o tempo para cada assunto na apresentação e 

discussão dos aspetos mais relevantes do seu currículo ao longo da sua apresentação, no 

segundo sub-fator Enfoque nos aspetos curriculares mais relevantes o júri avalia a estratégia e 

as opções no desenvolvimento e identificação de atividades e conhecimento mais relevantes. 

     
  Ponto 9: 
 

“Estética da apresentação e criatividade 

A generalidade das candidatas seguiu modelos de PowerPoint disponíveis na Internet, mas  a 

Oponente optou por usar um modelo próprio, baseado nas competências profissionais dos 

Fisioterapeutas definidas pela APFISIO, disponível na página 10 do documento” 

 

Resposta do Júri:  

 

No que respeita a “Estética da apresentação e criatividade” o júri valorizou a estética da 

apresentação que presenciou. 

      



 Ponto 10: 
 

“ Controle de tempo 

Nos diversos ensaios cronometrados de preparação para a apresentação, a candidata nunca 

ultrapassou os 10 minutos. Tem, inclusive, uma gravação efectuada meia hora antes da prova 6 

em que issso acontece e que pode ser consultada. Se, porventura, durante a prova ultrapassou  

limite de tempo, foi por problemas técnicos na mudança dos diapositivos, a que a candidata é 

alheia por ter sido usado um computador do hospital com configuração diferente do habitual. 

Ao contrário do que acontecia com o computador pessoal em que a mudança de diapositivo se 

fazia com um simples clique, no computador do hospital essa mudança só se conseguia fazer 

usando o scroll lateral, mais demorado. Mas, se de facto, aconteceu a ultrapassagem do limite, 

seguramente que não excedeu mais que 30 ou 40 segundos, o que não pode justificar que a 

classificação tenha passado da nota máxima Elevado para a nota mínima de Insuficiente. 

Recorda-se aqui novamente que as regras de classificação prevêm 5 notas: Insuficiente, 

Reduzido, Suficiente, Bom e Elevado. A haver alguma penalização na nota, compreender-se-ia e 

aceitar-se-ia um Bom. A classificação de Insuficiente deveria reservar-se para exposições que 

demorassem no mínimo o dobro do tempo previsto… ou meia hora… ou uma hora!! A 

acrescentar, há que referir que a candidata classificada em 1.º lugar, apesar de ter passado por 

uma situação de dificuldade técnica igualmente desagradável e que a fez perder mais tempo que 

a Oponente, foi classificada com Excelente. Esta dualidade de critérios é intolerável, porque 

prejudica gravemente a classificação da candidata aqui Oponente.” 

 

Resposta do Júri:  

 

No que respeita ao sub-factor “Controle de tempo” é um critério objetivo, mensurável e 

previamente fixado (até 10minutos – artigo 8º n.º 2-a) da Portaria nº154/2020-– à candidata 

foram contabilizados 13.52m) –   é um sub- fator que foi valorizado com:  cumpriu ou não 

cumpriu, em que todos os candidatos com elevado tiveram que o cumprir. 

 

Em resumo  

 

Sendo que constitui doutrina e jurisprudência assente que a divulgação atempada dos critérios 

para a seleção e ordenação dos candidatos assegura o princípio constitucional da imparcialidade 

e é entendimento jurisprudencial uniforme o de que tal princípio constitui princípio 

fundamental do direito administrativo pelo qual se deve reger a Administração Pública no 



exercício da sua atividade e  que o referido princípio, no âmbito do procedimento concursal, 

postula ou determina que a fixação e a divulgação, pelo Júri, dos critérios ou fatores de avaliação 

dos candidatos tenha lugar em momento anterior à data em que o mesmo Júri tenha a 

possibilidade de acesso à identidade e ao currículo dos candidatos, visando-se com esta regra 

acautelar o perigo de atuação parcial da Administração, porquanto o elemento constitutivo do 

respetivo ilícito é a lesão meramente potencial do interesse do particular (artigos 266º nº 1 e 2 

da Constituição da República Portuguesa) através da obrigatoriedade da divulgação atempada 

dos critérios de avaliação e seleção dos candidatos pretende-se acautelar, por um lado, a efetiva 

igualdade de oportunidades entre todos os candidatos e, por outro, assegurar a transparência 

e a imparcialidade da decisão administrativa, respeitando-se, assim, inteiramente os artigos 13º, 

47º, 76º e 266º da C.R.P. 

 

Assim, o  Júri ao definir e  vincular os critérios classificativos antes das provas que os candidatos 

tiveram  que prestar e ao lhes ter dado conhecimento dos mesmos, em tempo, demonstrando, 

assim, atuar, no estrito cumprimento da legislação em vigor, com isenção e imparcialidade e 

revelando o verdadeiro espírito de transparência concursal, manifestando que não está a 

privilegiar nenhum dos candidatos em detrimento de outros e permitindo que,  cada um deles, 

quando seja o caso, oriente a sua estratégia de preparação de certas matérias e atividades para 

as quais se ache mais ou menos apto ou considere terem maior ou menor peso no cômputo final 

classificativo. 

 

Do supra exposto, resulta, cabalmente, que, no caso em análise, se verificou o cumprimento 

escrupuloso do principio da igualdade, por se terem  aplicado, a todos os candidatos, os métodos 

de seleção fixados na primeira ata, bem como o Princípio da Liberdade de Escolha de Profissão 

e Acesso à Função Pública e os Princípios fundamentais da Administração Pública. 

 

Face ao exposto, entende o Júri não haver fundamento para a alteração na classificação final da 

pronunciante, mantendo-se a mesma inalterada. 

 

A Presidente do Júri   O 1.º Vogal Efetivo  A 2.ª Vogal Efetiva 

 
Assinado por : MARIA DE FÁTIMA ESTEVES
DOMINGUES LEANDRO
Num. de Identificação: BI044739907
Data: 2021.06.04 21:09:41+01'00'



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 – 

 

 

ANEXO 2 (à ata n.º 6 – UNLS -TSDT- Fisioterapeuta Especialista)  
 

 
- Análise e resposta à pronúncia de Sara Filipa Geraldo Jacinto, 

 

Relativamente ao ponto nº 1 e 2 o júri ressalva: 

 

   1- Nos termos do disposto no artigo 8º da Portaria nº154/2020, publicada no DR. Nº120, I 

série de 23.06.2020, “a prova pública de discussão curricular visa determinar a competência 

profissional e ou científica dos candidatos, tendo por referência o perfil das competências 

genéricas e específicas do posto de trabalho a preencher”. 

 

As apreciações da aptidão e mérito têm de ser feitas à luz de critérios previamente definidos.  

No caso, a avaliação do mérito dos candidatos e respetiva valoração, resulta da apreciação 

individual feita por cada membro do júri, traduzida na pontuação atribuída em cada um dos 

itens da grelha individual de avaliação, previamente definida, conforme estabelecido do Aviso 

de abertura do respetivo procedimento concursal.  

 

Cada membro do júri procedeu a uma apreciação individual, formulando o seu juízo avaliativo, 

a que correspondeu a atribuição da respetiva pontuação, sobre o modo e a adequação como a 

candidata apresentou e discutiu os aspetos mais relevantes do seu currículo, em conformidade 

com o estabelecido no Aviso de abertura do respetivo procedimento concursal e, de acordo com 

os critérios definidos que constam da grelha de avaliação. 

 

Relativamente  as classificações entende o Júri referir: 

 

  2 -Nos pontos 3, 4, 5 e 6º a candidata faz uma referência crítica a analise realizada pelo júri no 

sub- fator “investimento em formação de âmbito profissional continua ao longo do percurso 

profissional de interesse para a profissão”  

 



 

O método de seleção da prova pública de discussão curricular, tem como objetivo determinar a 

competência profissional dos candidatos, tendo como referência o perfil de competências de 

genéricas e específicas do posto de trabalho a preencher, e não a quantificação de todas as 

formações realizadas pelos candidatos (cfr. n.º 1, do artigo 8º, da Portaria n.º 154/2020, de 23 

de junho).  

 

 3- Relativamente aos pontos   nº 7,8, 9 e10º, referentes ao sub -fator  “ Colaboração no processo 

de desenvolvimento de competências de estudantes do ensino superior das áreas profissionais 

respetiva” 

Neste subfactor o júri valorizou a participação dos candidatos no processo de formação dos 

alunos do ensino superior dos cursos de fisioterapia. O método de seleção da prova pública de 

discussão curricular, tem como objetivo determinar a competência profissional dos candidatos, 

tendo como referência o perfil de competências de genéricas e específicas do posto de trabalho 

a preencher, e não a quantificação do número de processos em que os candidatos participaram 

(cfr. n.º 1, do artigo 8º, da Portaria n.º 154/2020, de 23 de junho).  

 

4 -No que respeita aos pontos nº 11e 12 º, classificação no sub-fator O “Desenvolvimento 

profissional da equipa”. é um sub-fator valorizado pelo júri tendo como base a apresentação da 

candidata, sobre o desenvolvimento desta atividade profissional, advém de um juízo de valor 

proveniente do decorrer da apresentação e discussão curricular.  

Neste subfactor o júri classificou o desenvolvimento profissional da equipa, apresentadas pelas 

candidatas, para além das que resultavam dos outros subfactores da grelha de avaliação. A 

apreciação do Júri, teve em conta as atividades expostas pelas candidatas, relevantes para o 

exercício de funções na categoria a concurso, e a sua discussão em sede de prova. 

 

5-No que respeita aos pontos  nº 13,14 ,15,16 e 17 o Júri ressalva: 

Sendo que constitui doutrina e jurisprudência assente que a divulgação atempada dos critérios 

para a seleção e ordenação dos candidatos assegura o princípio constitucional da imparcialidade 

e é entendimento jurisprudencial uniforme o de que tal princípio constitui princípio 

fundamental do direito administrativo pelo qual se deve reger a Administração Pública no 

exercício da sua atividade e  que o referido princípio, no âmbito do procedimento concursal, 

postula ou determina que a fixação e a divulgação, pelo Júri, dos critérios ou fatores de avaliação 

dos candidatos tenha lugar em momento anterior à data em que o mesmo Júri tenha a 

possibilidade de acesso à identidade e ao currículo dos candidatos, visando-se com esta regra 



acautelar o perigo de atuação parcial da Administração, porquanto o elemento constitutivo do 

respetivo ilícito é a lesão meramente potencial do interesse do particular (artigos 266º nº 1 e 2 

da Constituição da República Portuguesa) através da obrigatoriedade da divulgação atempada 

dos critérios de avaliação e seleção dos candidatos pretende-se acautelar, por um lado, a efetiva 

igualdade de oportunidades entre todos os candidatos e, por outro, assegurar a transparência 

e a imparcialidade da decisão administrativa, respeitando-se, assim, inteiramente os artigos 13º, 

47º, 76º e 266º da C.R.P. 

 

Assim, o  Júri ao definir e  vincular os critérios classificativos antes das provas que os candidatos 

tiveram  que prestar e ao lhes ter dado conhecimento dos mesmos, em tempo, demonstrando, 

assim, atuar, no estrito cumprimento da legislação em vigor, com isenção e imparcialidade e 

revelando o verdadeiro espírito de transparência concursal, manifestando que não está a 

privilegiar nenhum dos candidatos em detrimento de outros e permitindo que,  cada um deles, 

quando seja o caso, oriente a sua estratégia de preparação de certas matérias e atividades para 

as quais se ache mais ou menos apto ou considere terem maior ou menor peso no cômputo final 

classificativo. 

 

Do supra exposto, resulta, cabalmente, que, no caso em análise, se verificou o cumprimento 

escrupuloso do principio da igualdade, por se terem  aplicado, a todos os candidatos, os métodos 

de seleção fixados na primeira ata, bem como o Princípio da Liberdade de Escolha de Profissão 

e Acesso à Função Pública e os Princípios fundamentais da Administração Pública. 

 

 Face ao exposto, entende o Júri não haver fundamento para a alteração na classificação final 

da pronunciante, mantendo-se a mesma inalterada. 

 

A Presidente do Júri           O 1.º Vogal Efetivo             A 2.ª Vogal Efetiva 
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