
   

1/2 
 

 

  HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, E.P.E. 

  

Procedimento Concursal para constituição de reserva de recrutamento, para 

celebração de contrato de trabalho a termo resolutivo, de pessoal da carreira 

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

de Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica – Anatomia Patológica, previsto no 

artigo 4º, alínea b, da Portaria n.º 154/2020, de 23 de junho, publicada no DR n.º 120, 

1ª Série, de 23 de junho de 2020, e autorizado pelo Conselho de Administração do 

Hospital Distrital de Santarém, E.P.E., com nomeação do Júri para o procedimento 

concursal em 14/02/2022. 

 

ATA N.º 3 

 

Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de 2022 (dois mil e vinte dois), pelas 10 horas, 

na sala de reuniões do Hospital Distrital de Santarém, E.P.E., realizou-se a terceira reunião 

reunião do Júri do Procedimento Concursal para constituição de reservas de recrutamento 

de pessoal da carreira técnica superior de diagnóstico e terapêutica para a categoria de 

TSDT Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica, para o Hospital Distrital de Santarém, 

E.P.E. , cujo aviso foi publicado em 09/03/2022--------------------------------------------------------

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

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

Conselho de Administração do Hospital Distrital de Santarém, E.P.E., que é constituído pelos 

seguintes elementos:--------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente: Paulo Manuel dos Santos Infante - Técnico Coordenador do Serviço de Anatomia 

Patológica do Hospital Distrital de Santarém, E.P.E; ------------------------------------- 

1º Vogal efetivo: Adriana da Trindade Anes - TSDT de Anatomia Patológica do Hospital 

Distrital de Santarém, E.P.E., que substituirá o presidente do júri nas suas ausências e 

impedimentos;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2º Vogal efetivo: Teresa Raquel Bugia Pombo Velez Carpinteiro - TSDT de Anatomia 

Patológica do Hospital Distrital de Santarém, E.P.E; -------------------------------------------------- 

A reunião teve como ponto único da ordem de trabalhos 

1- Marcação do dia e hora das entrevistas, aos candidatos admitidos no referido 

Procedimento Concursal  

1.1 – O Júri determinou que o dia, das entrevistas, será 06 de Abril de 2022 

1.2 O Júri determinou ainda que, o horário das mesmas será o seguinte: 
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- Ana Rita da Silva Castilho – Às 14:00 horas 

- Carina Isabel Maltez da Fonseca - Às 14:30 horas 

- Jessica Filipa Oliveira Relvas - Às 15:00 horas 

- Joana Isabel Delgado Ferreira - Às 15:30  horas 

 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, validada pelo júri na presente reunião, 
a qual será assinada pelos presentes. 

 

O júri, 

Presidente 

 

___________________________________________ 

Paulo Manuel dos Santos Infante 

 

1º Vogal Efetivo 

 

_____________________________________________ 

Adriana da Trindade Anes 

 

2º Vogal Efetivo 

 

_____________________________________________ 

Teresa Raquel Bugia Pombo Velez Carpinteiro 

 


