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Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público por 

tempo indeterminado tendo em vista o preenchimento de um posto de trabalho da 

carreira/categoria de Técnico Superior - Enfermagem (m/f), ref.ª IPVC-06/2020 

Aviso n.º 11633/2021, publicado no Diário da República 2.ª série n.º 120 de 23 de junho 

 

ATA N.º 5 

 

Ao dia dezanove do mês maio do ano dois mil e vinte e dois, pelas 09 horas e 30 minutos, nas 

instalações da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, sito na Rua 

D. Moisés Alves de Pinho, em Viana do Castelo, reuniu o Júri designado para o procedimento 

concursal comum tendo em vista o preenchimento de um posto de trabalho, na 

categoria/carreira de Técnico Superior de Enfermagem, previsto e não ocupado no mapa de 

pessoal dos Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, na modalidade 

de relação jurídica de emprego público a constituir por contrato de trabalho em funções 

públicas, por tempo indeterminado, aberto por despacho do Presidente do IPVC de 03/11/2020, 

constituído por: 

Presidente: José Luís da Rocha Ceia - Administrador dos Serviços de Acção Social do Instituto 

Politécnico de Viana do Castelo; 

1.º Vogal efetivo: Maria Aurora Gonçalves Pereira – Diretora da Escola Superior de Saúde do 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo; 

2.º Vogal Efetivo: Sandra Marisa Barbosa de Alpuim Gonçalves - Equiparada a Assistente do 2º 

Triénio da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Viana do Castelo; 

A presente sessão teve como objetivo definir as questões a colocar aos candidatos e proceder à 

realização das entrevistas de avaliação de competências. 

Assim, deliberou o júri que a classificação final da entrevista será obtida através da avaliação 

dos parâmetros e aplicação da respetiva ponderação, conforme indicado na Ata n.º 1.  

Às 10 horas iniciaram-se as entrevistas, conforme convocatórias previamente remetidas, que 

decorreram até às 11 horas. 
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Foram atribuídas as pontuações finais constantes do guião da entrevista elaborado para cada 

um dos candidatos, contendo o resumo dos temas abordados, os parâmetros avaliados e a 

classificação obtida em cada um deles, que consta do processo do procedimento concursal e 

que se refletem na tabela abaixo: 

 

 Classificação Final  
Entrevista de avaliação de 

competências Candidato(a) 

Mariana Rafaela Fernandes Santos 19,20 valores 
Samuel Rodrigues Marques 16,80 valores 

 

Face às notas obtidas nas entrevistas, o júri aplicou a fórmula de classificação final definida 

previamente, tendo sido atribuídas as classificações constantes da lista provisória de ordenação 

final anexa a esta ata. 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Júri encerrou a reunião, pelas 12 horas, de que se 

lavrou a presente ata, a qual, depois de lida em voz alta e aprovada, vai ser assinada pelos 

membros do júri presentes.  

 

O Presidente, José Luís Rocha Ceia 

1.º Vogal Efetivo, Maria Aurora Gonçalves Pereira 

2.º Vogal Efetivo, Sandra Marisa Barbosa de Alpuim Gonçalves 
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