
 

AVISO Ramo de Psicologia Clínica 

CONVOCATÓRIA PARA O MÉTODO DE SELEÇÃO – Entrevista profissional de seleção 

 

Nos termos do Aviso n.º 12314-A/2018, de 27 de agosto publicado na II série do Diário 

da República, n.º 164, de 27 de agosto, foi aberto procedimento concursal com vista ao 

preenchimento de 40 vagas para admissão a estágio com vista à obtenção do grau de 

especialista no ramo de Psicologia Clínica da carreira dos técnicos superiores de saúde. 

 

Retomado o procedimento, as entrevistas realizar-se-ão, por ordem alfabética1, sendo 

as listas de candidatos convocados faseadamente publicadas no site institucional da 

ACSS, I.P., com indicação de data e hora. 

 

Considerando que, no âmbito das medidas excecionais e temporárias adotadas em 

resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença 

COVID-19, a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março vem expressamente prever, no respetivo 

artigo 5.º, a possibilidade de prestação de provas públicas previstas em regimes gerais 

ou especiais por videoconferência, o Júri do Procedimento deliberou, nesta fase, utilizar, 

sempre que possível, a videoconferência como método preferencial para a realização 

das entrevistas profissionais de seleção. 

 

Assim, procede-se, por esta via, à publicitação da convocatória dos candidatos 

aprovados para aplicação do método de seleção – Entrevista profissional de seleção - 

com a calendarização infra:  

 

Videoconferência 

Candidato/a Data  Hora  

Joana Sofia Lopes de Carvalho 18/out 09:30 

Liliana Catarina Rua Matos Talhada 18/out 10:00 

Liliana Cristina Lindeza da Silva 18/out 10:30 

Margarida do Rosário da Costa Trindade 18/out 11:00 

Telma Patrícia Duarte Serrão 18/out 11:30 

 
1 Salvo situações excecionais, devidamente autorizadas 



Teresa Paula Rodrigues de Oliveira Leite Maurer 18/out 12:00 

Tiago Alexandre Brito Andrade Vicente 18/out 14:00 

Tiago Ricardo Nércio 18/out 14:30 

Vítor Hugo Machado de Sousa Monteiro 18/out 15:00 

Zenaida Simões Dionísio Gomes 18/out 15:30 

 

Quaisquer dúvidas ou pedidos de esclarecimentos que se suscitem nos termos do 

presente Aviso deverão ser encaminhadas para o seguinte endereço de correio 

eletrónico Concurso.PsiClinica@acss.min-saude.pt 


