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ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P              

 

Procedimento concursal comum conducente ao recrutamento de pessoal da 

carreira especial de técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica para a 

categoria de TSDT Especialista – área de Radiologia, aberto na sequência da 

autorização proferida nos Despacho n.º 9656/2020 de 7 de outubro e pelo Aviso 

(extrato) nº 849/2021 de 13 de janeiro, publicado em DR - 2ª série 

ATA N.º 4 

Aos doze dias (12) do mês de abril do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), pelas 14 horas, 

através de meios de contacto à distância, utilizando Videoconferência, ao abrigo da 

possibilidade prevista no art. 5.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de Março, realizou-se reunião 

do Júri do procedimento concursal comum conducente ao recrutamento de pessoal da 

carreira técnica superior de diagnóstico e terapêutica para a categoria de TSDT Especialista 

de Radiologia para a Administração Regional de Saúde do Centro, I.P-----------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Conselho de Administração, que é constituído por: ------------------------------------------------- 

Presidente: Dra. Maria Manuela da Silva Casaca Ferreira - Técnica Superior de Diagnóstico 

e Terapêutica Especialista de Radiologia e Coordenadora do Centro Hospitalar de Leiria, E. 

P.E. - Unidade de Alcobaça; --------------------------------------------------------------------------------- 

1º Vogal efetivo: Dra. Maria Arlete Bordalo Escalda Rodrigues- Técnica Superior de 

Diagnóstico e Terapêutica Especialista de Radiologia e Coordenadora do Centro Hospitalar 

Universitário Lisboa Central, E. P.E.; ---------------------------------------------------------------------- 

2º Vogal efetivo: Gracinda Maria Figueiredo Baia, Técnica Superior de Diagnóstico e 

Terapêutica Especialista de Radiologia e Coordenadora do Centro Hospitalar Baixo Vouga, 

E.P.E.; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------- 

Ponto único: Proceder à revisão da ata n.º 3 quanto à admissibilidade da candidatura 

referente a Carlos Manuel Monteiro Nujo. --------------------------------------------------------------- 

Revista a ata e as candidaturas, verificou o Júri ter, por lapso, indicado como candidato 

excluído o candidato Carlos Manuel Monteiro Nujo, quando pretendia indicar como tal o 

candidato Carlos Manuel Amaral Canais, uma vez que, este sim, não cumpre os requisitos de 

admissão a concurso previstos no ponto 7 e 10.4 alínea e) do aviso de abertura do concurso.  
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Em face do exposto, o Júri elaborou nova lista provisória de candidatos admitidos e 

excluídos, conforme documento em anexo e que da presente ata faz parte integrante. -------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por fim, deliberou solicitar ao Departamento de Recursos Humanos da ARS Centro, I.P que 

proceda à notificação dos dois candidatos supra identificados em conformidade com o ora 

exposto para a realização de audiência prévia nos termos previstos no artº 24º da Portaria 

nº 154/2020 de 23 de junho. ------------------------------------------------------------------------------- 

No que respeita aos demais candidatos, não sendo estes afetados pela presente deliberação 

e estando estes notificados da respetiva admissão ou exclusão, entende o júri não proceder 

a qualquer notificação adicional. -------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, o júri deu por encerrada a reunião, elaborando a presente ata, 

que depois de lida e aprovada será devidamente assinada por todos os membros efetivos 

do Júri. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

O Presidente:  

 

O 1.º Vogal efetivo:  

 

 

O 2.º Vogal efetivo: 
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Anexo 1 – Ata nº 4 

 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P. 

 

Procedimento concursal comum conducente ao recrutamento de pessoal da carreira 

especial de técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica para a categoria 

de TSDT Especialista – área de Radiologia, aberto na sequência da autorização 

proferida nos Despacho n.º 9656/2020 de 7 de outubro e pelo Aviso (extrato) nº 

849/2021 de 13 de janeiro, publicado em DR - 2ª série 

 

LISTA PROVISÓRIA DE CANDIDATOS ADMITIDOS E EXCLUÍDOS 

 

CANDIDATOS ADMITIDOS 

 Alcina Maria da Cruz Mascarenhas Ilharco 

 Ana Filipa Santos Cerveira 

 Ana Maria Leitão Veiga dos Santos 

 Carla Suzana Martins Lourenço 

 Carlos Manuel Monteiro Nujo 

 Carlos Filipe de Castro Coelho 

 Cláudia Cristina da Silva Pereira 

 Cristina Paula Silva Mira 

 Helena Carina Pereira Soares 

 Inês Vasconcelos dos Santos Pereira 

 Isabel Maria Abreu Loureiro 

 Isabel Maria Ribeiro Dias 

 José de Figueiredo Rodrigues 

 José Paulo Ferreira da Silva 

 Márcia Filipa Mendes Dias Amaral 

 Maria Rita de Queiroz Canêdo Dias Rato Nina Martins 

 Maria da Conceição de Castro Soares 

 Maria Cláudia Pires Moita 

 Marla Sofia Loureiro Soares 
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 Paula Fernanda Dias Carvalhinho Fortunato 

 Rolando Tavares Dias Sousa 

 Rosa Cristina Marques da Costa Ramos Gaspar 

 Rui Afonso Alves Figueiredo dos Santos Casaleiro 

 

CANDIDATOS EXCLUÍDOS 

 
 Carlos Manuel Amaral Canais 

  Joana Isabel Patacas Mourato 

 
Motivos de Exclusão: Por não cumprirem os requisitos previstos, conforme estabelecido nos 
requisitos de admissão ao procedimento concursal no ponto 7 e 10.4 alínea e) 
 

 
 
 

O Presidente:    O 1.º vogal efetivo:   O 2.º vogal efetivo: 

 
 
 
12 de abril 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


