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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 

Ref.ª BEP OE202111/0430 

 

Ata número dois 

 

Aos nove dias do mês de dezembro de 2021, pelas quinze horas, nas instalações da Administração 

Central do Sistema de Saúde, I.P., reuniu o júri do procedimento concursal comum para preenchimento 

de um posto de trabalho no mapa de pessoal da ACSS, I.P., da carreira geral de técnico superior, a 

constituir na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado ficando 

integrado no Gabinete de Auditoria Interna, tendo a reunião como objetivo a análise das candidaturas 

recebidas através do e-mail recrutamentos@acss.min-saude.pt, com vista à análise dos requisitos e 

documentação apresentada, em observância do disposto no aviso de abertura e da legislação aplicável. 

 

Estiveram presentes na qualidade de júri: 

Presidente: Vitor Alexandre 

1ª Vogal efetiva: Carla Oliveira 

2ª Vogal efetiva: Sónia Pedrosa 

 

O júri tomou conhecimento das candidaturas recebidas na ACSS, I.P até ao termo do prazo (02.12.2021), 

das seguintes candidatas: 

• Odete Atracado Pereira Teodoro Onofre (29.11.2021 10:25 SD 71987/2021 e 29.11.2021 20:42 

SD 71986/2021); 

• Diana de Jesus Botelho (30.11.2021 10:27 SD 71985/2021). 

 

De seguida, após análise dos elementos enviados o júri deliberou por unanimidade quanto à exclusão 

das candidatas, tendo para o efeito elaborado a lista anexa à presente ata, das candidatas excluídas, 

com a indicação dos motivos da sua exclusão. 

 

O Júri decidiu proceder nos termos do disposto no art.º 10.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, 

com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 12-A/2021 de 11 de janeiro, à notificação dos candidatos 

através correio eletrónico com recibo de entrega da notificação, para, no âmbito da audiência prévia, nos 

termos do Código do Procedimento Administrativo, prevista nos art.º 21.º e 22.º da referida Portaria, 

querendo, dizer, no prazo de 10 dias, por escrito, o que se lhes oferecer, devendo fazê-lo 
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obrigatoriamente, através do formulário tipo, para o exercício de direito de participação, que se encontra 

disponível no site desta Administração Central. 

 

Nada mais havendo a tratar, o júri deu por finda a sessão, lavrando-se a presente ata, que é composta 

por duas páginas e um anexo, que depois de lida e considerada conforme, é assinada pelos presentes. 

 

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

   

Vitor Alexandre Carla Oliveira   Sonia Pedrosa 

 

(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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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 

Ref.ª BEP OE202111/0430 

 

Anexo da Ata n.º 2 

 

Candidatas excluídas e respetiva fundamentação 

Diana de Jesus Botelho    a) 

Odete Atracado Pereira Teodoro Onofre  a) 

 

a) Não é titular de uma licenciatura adequada ao lugar a concurso, conforme requisito de admissão 

previsto no aviso de abertura. 

 

Informa-se, ainda que: 

▪ Nos termos do disposto no art.º 10.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, com as alterações 

introduzidas pela Portaria n.º 12-A/2021 de 11 de janeiro, são notificados os candidatos através de 

correio eletrónico com recibo de entrega da notificação, para, no âmbito da audiência prévia, nos 

termos do Código do Procedimento Administrativo, prevista nos art.º 21.º e 22.º da referida Portaria, 

querendo, dizer, no prazo de 10 dias, por escrito, o que se lhes oferecer, devendo fazê-lo 

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

encontra disponível no site desta Administração Central. 

 

▪ Durante o prazo para o exercício do direito de participação dos interessados, o processo encontra-

se disponível no Gabinete de Auditoria Interna, para consulta nesta Administração Central, no 

horário das 10h30 às 12h30 e das 14h00 às 16h30, mediante pedido prévio dirigido ao presidente 

do júri 

 

ACSS, 09 de dezembro de 2021 

 

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

 

Vitor Alexandre Carla Oliveira   Sonia Pedrosa 

(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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