
Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E. 
 

Procedimento concursal para recrutamento de pessoal da carreira técnica superior 
de diagnóstico e terapêutica (TSDT) para a categoria de TSDT Especialista de Terapia 
da Fala aberto na sequência da autorização proferida no Despacho n.º 9656/2020 de 
07 de Outubro e conforme deliberação do Conselho de Administração do Centro 
Hospitalar do Baixo Vouga EPE, de 21/01/2021 

 
Ata nº 9 

 
Aos 6 dias do mês de Janeiro de 2022, 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 Concurso para o provimento de 
uma vaga de Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica Especialista da área de 
Terapia da Fala autorizada por deliberação do Conselho de Administração do Centro 
Hospitalar do Baixo Vouga EPE, de 21/01/2021, constituído por Maria Isabel Costa 
Pinto Oleiro Lucas, Técnica Superior de Diagnóstico e Terapêutica Especialista de 
Terapia da Fala do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, na qualidade de 
Presidente, Brito Manuel Marques Largo, Técnico Superior de Diagnóstico e 
Terapêutica Especialista de Terapia da Fala do Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra na qualidade de 1º Vogal efetivo e Marília Maria Vieira da Silva, Técnica 
Superior de Diagnóstico e Terapêutica Especialista de Terapia da Fala do Hospital do 
Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, E.P.E., na qualidade de 2ª vogal efetiva, em 
substituição da 2º Vogal efetiva previamente nomeada, em virtude da sua 
aposentação. 
A reunião teve a seguinte ordem de trabalho:  
1. Elaborar a grelha de avaliação de suporte à avaliação das provas de discussão 
curricular. 
2. Calendarização das provas públicas de discussão curricular. 
 
1. Face à necessidade de sanar o vício de forma, revelado no despacho da Direção de 
Serviços Jurídicos e de Contencioso da Secretaria Geral do Ministério da Saúde 
ocorrido a 26/7/2021, que determinou a anulação da homologação da lista de 
ordenação final dos candidatos baseada na falta de fundamentação das classificações, 
o Júri, após consultar a Direção de Serviços Jurídicos e de Contencioso da Secretaria 
Geral do Ministério da Saúde, propôs ao Conselho de Administração do Centro 
Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E., a repetição do ato de discussão curricular dos 
candidatos admitidos a concurso, com uma nova grelha de avaliação, mais 
pormenorizada, principalmente ao nível dos subfactores. Perante a concordância do 
Conselho de Administração, o Júri elaborou uma nova grelha de avaliação que se 
anexa a esta ata e dela faz parte integrante. 
2. O júri estipulou a data de 20 de Janeiro de 2022 para nova Discussão Curricular. 
Atendendo à situação de emergência sanitária e às restrições legais de movimentação 
e de contactos presenciais, o Júri deliberou por unanimidade que a prova se fará 
através de meios telemáticos (através da plataforma Teams). 
O Júri decidiu ainda solicitar ao serviço de Recursos Humanos do Centro Hospitalar do 
Baixo Vouga, EPE, que informe os candidatos, que deverão estar disponíveis à hora 



marcada e que as provas serão, com espaçamento de 1 (uma) hora entre cada 
candidato, efetuando-se do seguinte modo: 
 
- Manuel Eduardo Martins Viegas-14:30h 

- João Carlos Torgal Batista -15:30h 

 

Lida esta acta e achada conforme vai a mesma ser assinada por todos os membros 
efectivos do Júri. 
 
 Presidente 1ºVogal     2ºVogal 
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