Hospital
de Braga EPE

RESERVA DE RECRUTAMENTO
TÉCNICOS/AS SUPERIORES DA ÁREA DE PSICOLOGIA (F/M)

ATA N? 3 - Análise das/os candidatas/os selecionadas/os para a entrevista de avaliação de
competências

Aos quinze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, reuniu o Júri da Reserva de Recrutamento
de Técnicos/as Superiores da área de Psicologia constituído por:------------------------------- -------------------- Cristiana Matina Pereira Lopes, Diretora de Serviço de Psicologia do Hospital de Braga E.P.E., que
preside;------------------------------------------------------------ ---------- ------------------- -------------------------------------- Fernanda Sofia Coelho Alves Morais Pilar, Técnica Superior de Psicologia do Serviço de Psicologia do
Hospital de Braga E.P.E., como 2- vogal efetivo;--------------------------------------------------------------------------- Mariana Vitorino da Costa Leite, Técnica Superior de Recursos Humanos, como 2.- vogal suplente e em
substituição do 1.9 vogal efetivo----------------------------------------------------------------------------------------nomeados por deliberação do Conselho de Administração de 09 de setembro de 2021, a fim de proceder
à análise das/os candidatas/os selecionadas/os para a entrevista de avaliação de competências.--.........
Verificada a existência de quórum, a presidente do júri declarou aberta a reunião.-------------------------------Ponto 1 - Candidatas/os selecionadas/os para a entrevista de avaliação de competências---------------------Considerando o descrito na ata n.9l, onde se lê: "Serão convocados para a segunda fase de entrevista de
avaliação de competências, os primeiros 15 candidatos/as, com classificação igual ou superior a 12 valores
na avaliação curricular" e, no que respeita ao Perfil A, o conjunto de candidatos/as admitidos a entrevista
que cumprem com a classificação igual ou superior a 12 valores, é inferior ao ponto de corte definido para
as entrevistas de avaliação de competências, 15. O Júri deliberou considerar também os candidatos/as, até
ao ponto de corte dos primeiros 15 classificados/as, com a classificação de 11 e 10 valores, ordenados de
acordo com a aplicação dos critérios de desempate relativos à aplicação dos requisitos obrigatórios e
preferenciais.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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