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Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE 
 

Recrutamento para o posto de trabalho de Assistente Graduado(a) Sénior 

Especialidade de Infecciologia  

 

Ata nº 3 

Aos doze dias do mês de abril de 2022, reuniu o Júri do procedimento concursal para preenchimento de 

um posto de trabalho na categoria de Assistente Graduado(a) Sénior da Especialidade de Infecciologia, 

constituído pelo Sr Dr. Joaquim Manuel Ferreira de Oliveira, Assistente Graduado Sénior do Centro 

Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE, na qualidade de Presidente; Sras Dra Maria Isabel Beato Viegas 

Aldir, Assistente Graduada Sénior do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE, na qualidade de 1.ª Vogal 

Efetiva; e Dra Maria José Martins da Rosa Manata, Assistente Graduada Sénior do Centro Hospitalar de 

Lisboa Central, EPE, na qualidade de 2ª Vogal Efetiva, com o objetivo de aplicação dos métodos de seleção, 

através da discussão curricular e apresentação e discussão do plano de gestão clínica. 

As provas tiveram lugar na sala de reuniões do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE. 

O candidato Jorge Frederico Sobral Hasse Velez iniciou a sua prova pela discussão curricular pelas nove 

horas; terminada esta prova o júri reuniu para atribuir classificação, tendo- se seguido a apresentação do 

plano de gestão clínica e respetiva discussão; o júri reuniu em seguida para atribuir a respetiva 

classificação, cuja fundamentação consta nas listas anexas à presente ata e da qual fazem parte integrante. 

 

A candidata Maria Filomena de Freitas iniciou a sua prova pela discussão curricular pelas quatorze horas; 

terminada esta prova o júri reuniu para atribuir classificação, tendo- se seguido a apresentação do plano 

de gestão clínica e respetiva discussão; o júri reuniu em seguida para atribuir a respetiva classificação, cuja 

fundamentação consta nas listas anexas à presente ata e da qual fazem parte integrante. 

O Júri deliberou ainda proceder à elaboração do Projeto de Lista de Classificação Final, conforme Anexo I. 
 

Nada mais havendo a tratar deram-se por encerrados os trabalhos, elaborando-se a presente ata, a qual 

depois de lida e aprovada por unanimidade, por se encontrar conforme, vai assinada pelos presentes. 
 

O Presidente do Júri 
________________________________ 

(Dr. Joaquim Manuel Ferreira de Oliveira) 

 

A 1.ª Vogal Efetiva 
________________________________ 

(Dra Maria Isabel Beato Viegas Aldir) 

 

A 2.ª Vogal Efetiva 
________________________________ 

(Dra Maria José Martins da Rosa Manata) 
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Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE 
 

Recrutamento para o posto de trabalho de Assistente Graduado(a) Sénior 

Especialidade de Infecciologia  
 

 

Projeto de Lista de Ordenação Final 

 

 

1.º Jorge Frederico Sobral Hasse Velez – 13,56 valores (treze valores e cinquenta e seis décimas). 

2.º Maria Filomena de Freitas - 12,18 valores (doze valores e dezoito décimas). 

 

 

 

12 de Abril de 2022 

O Júri 

O Presidente do Júri 
________________________________ 

(Dr. Joaquim Manuel Ferreira de Oliveira) 

 

A 1.ª Vogal Efetiva 
________________________________ 

(Dra Maria Isabel Beato Viegas Aldir) 

 

A 2.ª Vogal Efetiva 
________________________________ 

(Dra Maria José Martins da Rosa Manata) 
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