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ACTA N.º 3

No dia 8 (oito) do mês de fevereiro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) reuniu, através
de meios telemáticos, por teleconferência, utilizando a ferramenta Teams, ao abrigo da
possibilidade prevista no art. 5.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, o Júri do
procedimento concursal comum indicado no título do presente documento para
proceder à avaliação da candidata através de prova pública de Discussão Curricular.
Participaram na reunião os seguintes elementos do Júri:
Presidente: Maria Gabriela Godinho Mariano Leal
1º Vogal efectivo: Brito Manuel Marques Largo;
2º Vogal efectivo: Maria Isabel da Costa Pinto Oleiro Lucas.
De acordo com a anterior aprovação, por parte do Júri (acta n.º 1), da calendarização do
procedimento concursal, a presente reunião teve como objectivo proceder à avaliação
e discussão curricular, de forma a executar os métodos de seleção do procedimento,
nos termos do estipulado legalmente, tendo como base a grelha de avaliação aprovada
previamente.
A candidata compareceu, na hora e local acordados, pelo que se procedeu à prestação
de provas.
A candidata apresentou e discutiu o seu currículo e o Júri aplicou os critérios
estabelecidos para avaliação da discussão curricular, constantes no artigo 4º da portaria
nº 721/2000 de 5 de Setembro e constantes na acta nº. 1, sendo atribuída a seguinte
classificação, cujas pontuações, constam no Anexo 1 a esta acta, dela fazendo parte
integrante:
1º - Magda Alexandra Ruas Fajardo Ferreira – 19 (dezanove) valores
Terminada a aplicação dos métodos de selecção e face às classificações finais atribuídas
pelos elementos do Júri, o Júri procedeu à elaboração do projecto de lista unitária de

ordenação final dos candidatos que apresentaram candidatura ao presente
procedimento.
O Júri elaborou o projecto de lista de classificação final, o qual faz parte integrante desta
acta (Anexo 2) e decidiu proceder à audiência escrita da candidata, nos termos dos
artigos 100º e seguintes do Código de Procedimento Administrativo.
E nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, tendo sido elaborada a presente
acta que vai ser assinada por todos os membros do Júri presentes.
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Anexo 1 à Acta nº 3
Discussão Curricular

Nome do Candidato: Magda Alexandra Ruas Fajardo Ferreira

Factores

Média aritmética
simples

Nível classificativo
Qualitativo

Nível classificativo
Quantitativo

A - Apreciação do
currículo
B - Forma de
apresentação

18

Elevado

20

18

Elevado

20

Bom

16

Elevado

20

C - Apresentação
oral
D - Capacidade de
argumentação
Total

16
17

19

Assuntos Abordados:
Contributo e perspectivas de organização/crescimento da profissão na instituição.
Funcionamento da Terapia da Fala na Instituição e na comunidade.
Perspectivas profissionais futuras
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Projecto de lista de classificação final

Magda Alexandra Ruas Fajardo Ferreira – 19 (dezanove) valores
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