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ATA Nº 1 

 

 

Aos catorze dias mês de Janeiro  de dois mil e vinte e dois, pelas quinze horas,  no 

âmbito de procedimento concursal comum, conducente ao recrutamento de pessoal 

médico para a categoria de assistente graduado sénior, da carreira especial médica de 

saúde pública, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 6º da Portaria n.º 207/2011 de 

24 de Maio e Portaria Nº 229-A/2015 de 3 de agosto, reuniu o júri do referido 

procedimento concursal comum, via zoom, tendo como Presidente Lina Maria Guarda, 

Assistente Graduada Sénior de Saúde Pública, em funções no Agrupamento de Centros 

de Saúde do Arco Ribeirinho, como 1.º Vogal efetivo António Carlos da Silva, Assistente 

Graduado Sénior de Saúde Pública, do Agrupamento de Centros de Saúde da Amadora, 

em funções no Departamento de Saúde Pública da ARSLVT, IP, como 2.º Vogal efetivo 

Vera Maria Caferra Pereira Machado Gaspar, Assistente Graduada Sénior de Saúde 

Pública, em funções no Agrupamento de Centros de Saúde de Lisboa Norte, como 1.º 

Vogal suplente João Manuel Vilhena Diegues, Assistente Graduado Sénior de Saúde 

Pública, em funções no Agrupamento de Centros de Saúde da Arrábida, e ainda como 

2.º Vogal suplente Marina de Sousa Pinto Soares, Assistente Graduada Sénior de 

Saúde Pública, em funções no Agrupamento de Centros de Saúde de Sintra.------------- 

Nos termos do n.º 1 do Artigo 8.º da Portaria n.º 207/2011, de 24 de maio, alterada pela 

Portaria n.º 355/2013, de 10 de dezembro, procedeu à elaboração e aprovação dos 

parâmetros de avaliação, a sua ponderação, a grelha classificativa e o sistema de 

valoração final de cada método de seleção, dos candidatos ao procedimento concursal 

comum, conducente ao recrutamento de pessoal médico para a categoria de assistente 

graduado sénior.--------------------------------------------------------------------------------------------  

O documento com os parâmetros de avaliação, encontra-se apenso à presente ata e 

dela fazendo parte integrante, sendo cada página rubricada pelos elementos do júri. ---  

A presente ata é constituída por duas páginas, datada, com a primeira página rubricada 

e assinada na última, por todos os elementos do júri designados. ----------------------------  

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

Lisboa, 14 de janeiro de 2022 
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O JÚRI 

Presidente: 

 

Lina Maria Guarda 

1.º Vogal efetivo: 

 

António Carlos da Silva 

2.º Vogal efetivo: 

 

Vera Maria Caferra Pereira Machado Gaspar  

1.º Vogal suplente 

 

João Manuel Vilhena Diegues 

2.º Vogal suplente 

 

 Marina de Sousa Pinto Soares 
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