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Procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho para a carreira de 

técnico superior do mapa de Pessoal da Administração Central do Sistema de Saúde, I.P., na modalidade 

de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. 

 

 

AVISO/EXTRATO N.º 4507/2022 de 03/03 e REF.ª BEP OE202203/0194 

 

ATA N.º 2 

 

 

No dia vinte e três do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, pelas doze horas e trinta minutos, reuniu o 

júri do procedimento concursal comum para o preenchimento de 1 posto de trabalho da carreira e categoria de 

Técnico Superior, do mapa de pessoal da ACSS, I.P., a constituir na modalidade de contrato de trabalho em 

funções públicas por tempo indeterminado. _______________________________________________________ 

Estiveram presentes na qualidade de júri:  

 

- Dr. João Manuel Rolo de Oliveira, Chefe de Divisão de Gestão de Recursos da Secretaria Geral do Ministério 

da Saúde, na qualidade de Presidente; ___________________________________________________________ 

- Dra. Dina Susana Costa Santos, Técnica Superior da ACSS, I.P., na qualidade de 1.ª Vogal Efetiva; _________ 

- Dra. Elisabete Oliveira Carvalho, Técnica Superior da ACSS, I.P., na qualidade de 2.ª Vogal Efetiva._________ 

A reunião teve por objetivo proceder à elaboração da lista dos candidatos admitidos e excluídos do presente 

procedimento concursal. ______________________________________________________________________ 

O júri deliberou por unanimidade quanto à admissão/exclusão dos candidatos, tendo para o efeito elaborado a 

lista de admitidos e excluídos anexa à presente ata, com a indicação dos motivos da exclusão. ______________ 

De seguida o júri deliberou proceder, nos termos do disposto no art.º 10.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de 

abril na sua redação atual, adiante designada por Portaria, à notificação dos candidatos através de correio 

eletrónico, para se pronunciarem em sede de audiência prévia, no prazo de 10 dias, por escrito, devendo fazê-lo 

obrigatoriamente, através do formulário tipo, para o exercício de direito de participação, que se encontra 

disponível no site desta Administração Central,  nos termos do artigo 121.º Código do Procedimento 

Administrativo, conjugado com o  n.º 4 do artigo 21º  e o n.º 1 do artigo 22º da referida Portaria. ____________ 
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E nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e considerada conforme, é assinada 

pelos presentes. ____________________________________________________________________________ 

 

     O Presidente do Júri        A 1ª Vogal              A 2ª Vogal 

 

    João Oliveira 

 

        Dina Santos         

   

               Elisabete Carvalho 

 

(A Ata original encontra-se devidamente assinada e arquivada na pasta do procedimento concursal comum, tendo 

em conta que as assinaturas se tratam de dados pessoais protegidos) 
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Anexo à ATA n.º 2 

Aviso/extrato N.º 4507/2022 de 03/03 e Ref.ª BEP OE202203/0194 

 

Candidatos Admitidos 

1. Margarida Teixeira Ribeiro 

2. Rita Pinheiro Morais 

 

Candidatos Excluídos 

1. Ana Margarida Coelho Alves     d) 

2. Andreia Alexandra Falé Borges     a); c); d) 

3. Filipa Fernandes Bizarra     d) 

4. Filipa Isabel Ferreira da Silva Abrantes    d)  

5. Hugo Emanuel Penelas dos Santos    a); d) 

6. José Mesquita       a); b); c); d) 

7. Luís Carlos Gonçalves dos Santos Morgado   d) 

8. Márcia Thompson da Rocha     a); c); d) 

9. Pedro Magalhães Alves      a); c); d) 

10. Rafael Ferreira de Souza     a); c); d) 

11. Rui Fernando Santos Ferreira     a); d) 

12. Serafim de Bastos Tavares     d) 

 

Fundamentação 

 

a) Por não apresentar formulário de candidatura; 

b) Por não apresentar curriculum vitae; 

c) Por não apresentar certificado da habilitação literária exigida; 

d) Por não ser detentor da Licenciatura exigida. 

 

O Presidente do Júri, 

 

João Oliveira 
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