
Hospital
oe RPF

ATA NÚMERO OITO

Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, pelas nove horas, no gabinete do presidente do 

júri, localizado nas instalações do Hospital da Braga, EPE, sito no Lugar das Sete Fontes, freguesia de São Victor, 

concelho de Braga, reuniu o júri, nomeado por deliberação do Conselho de Administração datada de vinte e seis de 

maio de dois mil e vinte e dois, para o procedimento concursal para reserva de recrutamento das carreiras de 

Enfermagem...............................................................................................................................................................................

O júri assim constituído:.........................................................................................................................................................

Presidente do júri: Pedro Nuno Pereira Rodrigues - Enfermeiro Especialista em funções de gestão no Hospital de Braga, 

E.P.E............................................................................................................................................................................................

1o Vogal Efetivo: António José da Silva Faria - Enfermeiro Gestor no Hospital de Braga, E.P.E.....................................

2a Vogal Efetiva: Olga Patrícia Rodrigues Gonçalves - Enfermeira em funções de gestão no Hospital de Braga, E.P.E.

Decidiu a seguinte ordem de trabalho:................................................................................................................................

Ponto único: Verificação e análise das respostas à solicitação dos documentos considerados em falta para comprovação 

de factos referidos no curriculum vitae que possam relevar para a apreciação do mérito do candidato..........................

Na sequência da verificação das repostas ao e-mail enviado a 27-09-2022 e cuja cuja resposta deveria ter sido remetida 

pela mesma via até às 24:00 do dia 29-09-2022, constatamos que dos duzentos e doze (212) candidatos a quem foi 

enviado o mail, cento e cinquenta e quatro (154) responderam e cinquenta e oito (58) não responderam.....................

Dos cento e cinquenta e quatro (154) candidatos que responderam à solicitação efetuada, cento e quinze (115) enviaram 

os documentos considerados em falta para comprovação dos fatos referidos no curriculum vitae e na plataforma de 

registo, e trinta e nove (39) não enviaram os documentos comprovativos dos fatos por eles mencionados....................

Concluída a verificação dos documentos obrigatórios a apresentar e dos considerados em falta, pelo júri, foi decidido 

por unanimidade, elaborar as listas dos candidatos admitidos e excluídos, cujo somatório totaliza setecentos e dezoito 

(718) inscritos, e que consta como anexo 1 desta ata............................................................................................................

Por mais nada haver a tratar, o júri deliberou encerrar a reunião pelas treze horas e, para que conste, foi lavrada a 

presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada por todos os membros......................................................

(Pedro Nuno Pereira Rodrigues)

O Primeiro Vogal Efetivo

(António José da Silva Faria)

A Segunda Vogal Efetivo

Qlgo Os^rrA/lv 
(Olga Patrícia Rodrigups Gonçalves)
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