
PROCESSO DE SELEÇÃO EXTERNO CONDUCENTE À CONSTITUIÇÃO DE BOLSA DE RESERVAS 

DE RECRUTAMENTO DE TSDT – TERAPIA DA FALA 

 

Proc. Nº 015/2022 

 

ATA N.º 1 

 

Aos 31 dias do mês de março do ano de 2022, pelas 11 horas, reuniu online através da 

plataforma Zoom, o Júri nomeado por deliberação do Conselho de Administração datada a 17 

de março de 2022, para o processo de seleção para a constituição de uma bolsa de reservas para 

a categoria de Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica de Terapia da Fala, válida até 18 

meses após homologação pelo Conselho de Administração, estando presentes a presidente e as 

vogais efetivas: 

Presidente: Rita Correia Viana, TSDT Especialista de Terapia da Fala do IPO-Porto FG, EPE; 

1º Vogal Efetivo: Magda Alexandra Ruas Fajardo Ferreira, TSDT Especialista de Terapia da Fala 

do Hospital Distrital de Santarém, EPE (substitui o presidente nas suas faltas ou impedimentos); 

2º Vogal Efetivo: Ana Raquel Faria de Sousa, TSDT de Terapia da Fala do IPO-Lisboa FG, EPE. 

 

A Presidente do Júri deu início à reunião propondo a seguinte ordem de trabalhos, que foi aceite: 

1. Escolha dos métodos de seleção; 

2. Apreciação dos critérios propostos e definição da sua valoração; 

3. Outros assuntos. 

 

O Júri deliberou: 

1- A formalização das Candidaturas deve ser efetuada mediante o envio obrigatório dos 

seguintes documentos, sob pena de exclusão do Concurso: 

a) Requerimento a solicitar a admissão ao Concurso dirigido ao Presidente do Concelho de 

Administração onde conste a identificação do procedimento concursal; 

b) Cópia de Cédula Profissional, emitida pelo Ministério da Saúde, para o exercício da 

terapia da fala. 

c) Cópia de Diploma/ Certificado de Licenciatura em Terapia da Fala, onde conste a nota 

final de curso; 

d) Curriculum Vitae, elaborado em modelo europeu, que proceda a uma descrição das 

atividades desenvolvidas; 

e) Candidatura apresentada sem observar o prazo descrito no anúncio de recrutamento. 

 

A não apresentação de cópia de todos os documentos que comprovem a experiência 

profissional, formação profissional e outros aspetos relevantes, mencionados no curriculum 

vitae, implica a sua não valoração. As falsas declarações implicam a exclusão do presente 

procedimento concursal. 

 

O candidato deverá ainda, declarar sob compromisso de honra, no requerimento: 

a)  Não estar inibido de exercício de funções publicas a que se candidata; 

b) Possuir a robustez física e o perfil psíquico, indispensáveis ao exercício das funções; 

c) Ter cumprido as leis da vacinação obrigatória. 



A verificação dos requisitos é efetuada em reunião de admissão ao processo de recrutamento e 

seleção, por deliberação do júri. Os candidatos excluídos serão notificados, por correio 

eletrónico, para realização da audiência dos interessados, nos 10 dias úteis seguintes à 

notificação. 

 

2. Métodos de seleção – Avaliação Curricular (AC):  

Em obediência ao princípio da boa-fé que deve presidir a todos os processos de candidaturas, o 

júri delibera tomar como verdadeiras todas as informações que vierem a constar nos respetivos 

processos. A necessidade de apresentar comprovativos será determinada pelo júri face a 

dúvidas com que o mesmo se confronte, ou face a reclamações, nesse sentido, apresentadas 

por quaisquer dos candidatos. 

A AC visa analisar a qualificação dos candidatos, designadamente a habilitação académica, 

percurso profissional, relevância da experiência adquirida e da formação realizada e tipo de 

funções exercidas. 

A experiência profissional a relevar para efeitos de classificação da avaliação curricular é aquela 

tutelada ao abrigo de um contrato individual de trabalho ou contrato em regime de prestação 

de serviços, devidamente comprovado por documentos – não podendo ser para o efeito 

considerado como “experiência profissional” a adquirida em estágios (curriculares ou não), 

trabalho voluntário, ou atividades similares. 

De acordo com o Artigo 7º da Portaria nº 154/2020, de 23 de junho, a avaliação curricular visa 

analisar a qualificação dos candidatos, ponderando os elementos de maior relevância para o 

posto de trabalho a ocupar. 

A avaliação curricular será realizada de acordo com os critérios constantes no documento sob o 

Anexo I. 

É condição sine qua non, sendo eliminatório, obter a classificação mínima de 9,5 valores na AC. 

 

3. Classificação: 

A classificação quantitativa da AC será obtida de acordo com a seguinte fórmula: AC= 

(a+b+c+d+e+f) para efeitos de correspondência à escala de 0 a 20 valores, com valoração até às 

centésimas. 

As situações de empate serão resolvidas pela aplicação dos seguintes critérios constantes do 

artigo 28º da Portaria nº 154/2020 com as devidas adaptações, pela ordem que se apresentam: 

1º Os candidatos já detentores da categoria objeto do procedimento concursal; 

2º Os candidatos possuidores de habilitação académica de grau mais elevado; 

3º Os candidatos que detenham maior antiguidade na categoria e na carreira, respetivamente; 

6º Os candidatos que possuam melhor nota final na formação académica exigida para a 

respetiva profissão; 

7º Subsistindo empate, o candidato com a nota mais elevada, por ordem decrescente, nos 

parâmetros da avaliação curricular referidos nas alíneas c), e) e f) do n.º 2 do artigo 7.º da 

referida portaria. 

 

Os dados pessoais enviados pelos candidatos no âmbito do presente procedimento concursal 

serão tratados de forma licita e limitada à finalidade para a qual foram recolhidos, 

nomeadamente a validação e avaliação dos candidatos. 

 



Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que será lida e assinada pelos presentes.  

  

 

 

Presidente do Júri   1º Vogal   2º Vogal 

  



Anexo I 

Grelha de Avaliação Curricular 

 Máximo 

a) Habilitação académica e profissional (10-12 val.) 

• Curso Superior em Terapia da Fala com Cédula Profissional   (10 val.) 

• Mestrado em área conexa  (11 val.) 

• Doutoramento em área conexa  (12 val.) 

b) Classificação final obtida no curso superior necessário exigido para obtenção 

da respetiva cédula profissional 

(0-3 val.) 

 

• 10 valores  (0 val.) 

• 20 valores  (3 val.) 

Nas restantes classificações será aplicada a regra de proporcionalidade direta, 

aproximada às centésimas. 

 

c) Tempo de exercício de funções na respetiva profissão (1,5 val.) 

• Por cada mês completo de serviço  (0,10 val.) 

d) Experiência profissional com incidência sobre a execução de atividades 

inerentes ao posto de trabalho e o grau de complexidade das mesmas – 

Experiência profissional em Terapia da Fala nas áreas de disfagia, motricidade 

orofacial e voz em Oncologia: O,10 por cada mês completo de serviço nas áreas 

especificadas 

 

 

(0,5 val.) 

 

e) Atividades de formação frequentadas, desde que de duração igual ou 

superior a 6h:  

(2 val.) 

 

• Ações de formação com interesse para a respetiva área de exercício 

profissional (áreas de disfagia, motricidade orofacial e voz em 

Oncologia) e sujeitas a avaliação - 0,04 valores por cada ação; 

 

(0,6 val.) 

 

• Ações de formação com interesse para a respetiva área de exercício 

profissional (áreas de disfagia, motricidade orofacial e voz em 

Oncologia) mas sem avaliação - 0,02 valores por cada ação; 

 

(0,3 val.) 

 

• Ações de formação de âmbito geral e sujeitas a avaliação - 0,01 valores 

por cada ação;   

(0,2 val.) 

 

• Ações de formação de âmbito geral, mas sem avaliação - 0,005 valores 

por cada ação; 

(0,1 val.) 

 

• Participação em jornadas, congressos, seminários e outros eventos da 

mesma natureza, de carácter profissional - 0,02 valores por 

intervenção, independentemente da carga horária; 

 

(0,3 val.) 

 

• Pós-graduação em contexto académico, com avaliação, em área 

conexa com a formação de primeiro nível, nas áreas de disfagia, 

motricidade orofacial e voz em Oncologia  

 

(0,5 val.) 

f) Atividades docentes, de formação ou de investigação, relacionados com a 

respetiva área profissional, nas áreas de disfagia, motricidade orofacial e voz 

em Oncologia  

 

(1 valor) 
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