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De:   DAG A: Consideração Superior

Informação Nº: 33595/2022/DAG/ACSS Data:  01-07-2022

Assunto: Homologação da lista Unitária de Ordenação final do procedimento 
aberto pelo Aviso (extrato) n.º 1101/2022, de 18 de janeiro

DESPACHO / DELIBERAÇÃO

 

DESPACHO(S)

Despacho de Victor Herdeiro, em 01-07-2022

Homologo
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PARECER(ES)

Parecer de Sara Magalhães, em 01-07-2022

Terminados os trabalhos do Júri do procedimento concursal, nos termos do 28.º da 
Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, com a redação dada pela Portaria n.º 12-A/2021, 
de 11 de janeiro, submete-se a homologação a lista unitária de ordenação final dos 
candidatos aprovados, acompanhada das restantes deliberações do júri. A competência 
para o ato encontra-se delegada pelo Conselho Diretivo no Sr. Presidente do CD, 
conforme subalínea i) da alínea b) do n.º 1 da Deliberação n.º 835/2021, publicada no 
DR n.º 153, 2.ª Série, de 9 de agosto. À consideração superior.
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ATA N.º 10 

 

Procedimento Concursal destinado ao recrutamento de 3 técnicos superiores na modalidade de 

contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto para exercício de funções nas 

equipas de projeto do Plano de Recuperação e Resiliência 

 

OE202201/0428 

 

Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, nas instalações da Administração Central do 

Sistema de Saúde, I.P. (ACSS, I.P.), sitas no Parque da Saúde de Lisboa, Avenida do Brasil, n.º 53, em 

Lisboa, reuniu o júri do procedimento concursal aberto pelo Aviso (extrato) n.º 1101/2022, publicado no 

Diário da República, 2.ª Série n.º 12, de 18 de janeiro, tendo em vista o recrutamento de 3 técnicos 

superiores, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto,  para o 

exercício de funções no âmbito das equipas de projeto do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), na 

sequência da Deliberação do Conselho Diretivo da ACSS, I.P., de 23 de dezembro de 2021. 

Aplicam-se ao presente procedimento concursal a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 

em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP), o Decreto-Lei n.º 53-B/2021, de 23 de junho, a Portaria 

n.º 125-A/2019, de 30 de abril, republicada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro (Portaria), a 

Portaria n.º 161-A/2021, de 26 de julho, e o Despacho n.º 11888-B/2021, de 25 de novembro. 

 

A reunião decorreu com a presença dos seguintes elementos do júri:  

Presidente – Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, Vogal do Conselho Diretivo da ACSS, I.P.;  

Vogal Efetivo – Luís Filipe da Rocha Abreu Pereira, Diretor do Serviço de Instalações e Equipamentos do 

Centro Hospitalar Universitário do Porto, E.P.E. (em substituição da 1.ª Vogal Efetiva, por impedimento); 

Vogal Efetiva – Maria Laurinda Lourenço Dias, Técnica Superior da ACSS, I.P. (em substituição do 2.º 

Vogal Efetivo). 

 

A reunião teve a seguinte Ordem de Trabalhos: 

Ponto I – Análise das exposições em sede de Audiência de Interessados; 

Ponto II – Lista Unitária de Ordenação Final. 
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Ponto I – Análise das exposições em sede de Audiência de Interessados 

No final do procedimento, todos os candidatos excluídos e admitidos deverão ser ouvidos em audiência de 

interessados, nos termos do n.º 2 do artigo 28.º da Portaria e dos artigos 121.º e seguintes do Código do 

Procedimento Administrativo (CPA). Nesta conformidade, o júri notificou, no dia 26 de maio de 2022, os 

candidatos para que, em sede de audiência de interessados, querendo, se pronunciassem sobre a Lista de 

Ordenação Final. Dentro do prazo legal, foram rececionadas quatro pronúncias. 

a) O candidato Duarte Nuno Marques Correia, apresentou a seguinte contestação: “V.Exas deram-

me 7,2 de nota de AC impedindo-me de estar nos outros métodos de avaliação. Ora pelas minhas 

contas:  

AC = (0,40*HA) + (0,40*EPS) + (0,20*FP) /3 

AC=0,4*16+0,4*16+0,2*16/3 

logo AC=16 

E eu deveria ser admitido a concurso ficando numa posição relevante para me apresentar a 

Entrevista de Seleção.” 

O júri analisou a Avaliação Curricular do candidato e, deliberou, indeferir a contestação do candidato e 

manter a nota da Avaliação Curricular atribuída, uma vez que quanto às Habilitações Académicas o grau 

académico mais elevado que o candidato apresenta é a Licenciatura pré-Bolonha em Organização e 

Gestão de Empresas, à qual foi atribuída uma classificação de 18 valores; no que respeita aos parâmetros 

Experiência Profissional e Formação Profissional, o candidato não apresentou quaisquer documentos 

comprovativos que fundamentassem a atribuição de nota a estes parâmetros, tendo-lhe sido atribuída a 

classificação de 0 valores. 

 

b) O candidato Ivo Tiago Marques Caracol, apresentou a seguinte alegação: “Caro Júri do concurso 

OE202201/0428, reconhecendo o vosso trabalho, venho por este meio requerer o direito de 

igualdade ressalvado no procedimento do concurso, pois de acordo com a matriz de avaliação do 

mesmo definida na ata nº1 e aditada na ata nº 4, possuo critérios que me configuram passibilidade 

de seleção. De acordo com a ata nº 4, a Avaliação Curricular passou a ter uma ponderação de 

70% enquanto à Entrevista Profissional de Seleção correspondem os restantes 30%. 

Considerando estas ponderações e tendo por base a minha classificação curricular, a riqueza do 

meu curriculum e a mais-valia da minha experiência profissional julgo reunir critérios para a 

consideração de vossas Exmas. neste concurso pelo que solicito que me seja dada a oportunidade 

de realização de Entrevista Profissional de Seleção.” 
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O júri analisou a alegação apresentada pelo candidato e, deliberou, indeferir o pedido do candidato, uma 

vez que conforme a Ata N.º 5 do presente procedimento concursal, cabe ao júri informar, que devido ao 

elevado número de candidaturas, para a Entrevista Profissional de Seleção, os candidatos foram divididos 

em tranches. O candidato Ivo Tiago Marques Caracol ficou colocado na segunda tranche, e tendo os 

candidatos que haviam sido convocados para a primeira tranche suprido as necessidades do concurso, 

não houve necessidade de convocar mais candidatos, ficando assim os candidatos das restantes tranches 

sem enquadramento posterior no procedimento concursal. 

 

c) A candidata Nádia Freire da Silva Aguiar, apresentou a seguinte pronúncia: “Eu, Nádia Freire da 

Silva Aguiar candidata à Oferta PRR OE202201/0428 Técnico Superior, venho por este meio, no 

exercício da Audiência de Interessados, alegar que como detentora da Licenciatura em Direito, 

possuir as características necessárias para este cargo, visto que a Licenciatura em Direito abrange 

diversas áreas, apesar de não estar diretamente ligada a área da saúde, tenho toda competência 

para a função. Sou uma pessoa com uma capacidade de comunicação, em termos de linguagem 

oral e sua fluência boa e com uma boa transparência de ideias e sequência lógica de raciocínio 

com motivação e um elevado sentido de responsabilidade.  Contudo, a nível profissional, não 

tenho experiência na área da saúde e o mais perto que estive, foi quando estive inserida na equipa 

de limpeza, durante alguns anos, tanto no hospital Santa Maria, como no hospital S. José. Porém, 

o bom profissional não se forma apenas por notas altas no diploma. Seja qual for a área, o tipo de 

trabalho, a minha dedicação e entrega é total. Assim sendo, espero vir a ter uma oportunidade 

para poder demonstrar o quão profissional sou independentemente do trabalho que esteja a 

desempenhar.” 

O júri analisou a pronúncia feita pela candidata e, deliberou, indeferir o seu pedido. 

 

d) O candidato Sebastião Malanga Muanha, apresentou a seguinte pronúncia: “Venho por este 

remeter o recurso da audiência, sobre a lista final solicitado esclarecimento como fica a situação 

dos candidatos que tiveram 18.4 se terão a oportunidade de um enquadramento a posterior.” 

O júri deliberou esclarecer o candidato de que, conforme a Ata N.º 5 do presente procedimento concursal, 

devido ao elevado número de candidaturas, para a Entrevista Profissional de Seleção, os candidatos foram 

divididos em tranches. O candidato Sebastião Malanga Muanha ficou colocado na segunda tranche, e tendo 

os candidatos que haviam sido convocados para a primeira tranche suprido as necessidades do concurso,  
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não houve necessidade de convocar mais candidatos, ficando assim os candidatos das restantes tranches 

sem enquadramento posterior no procedimento concursal. 

  

Ponto II – Lista Unitária de Ordenação Final 

Nos termos da alínea l) do n.º 2 do artigo 14.º e n.º 2 do artigo 28.º da Portaria, o júri deliberou, por 

unanimidade, submeter à homologação do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de 

Saúde, I.P., a Lista Unitária de Ordenação Final dos candidatos aprovados, acompanhada das restantes 

deliberações do júri, incluindo as relativas à admissão e exclusão de candidatos. 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e considerada conforme, é 

assinada pelos membros do júri presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     O Presidente do Júri        Vogal Efetivo 

 

Vogal Efetiva              

 

    Tiago Gonçalves 

 

        Luís Pereira       

   

Maria Laurinda Dias 

 

(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 I  

Lista Unitária de Ordenação Final 

OE202201/0428 

 

Nome do Candidato Classificação final Ordenação final 

Cristina Maria de Oliveira Grilo 18,48 1.º 

Ana Isabel Mata Lopes 18,24 2.º 

Carlos Manuel Frajado de Aguiar 17,04 3.º a) 

Anabela do Couto Pinto Ribeiro 17,04 4.º a) 

Sónia Constantino Peixoto da Silva 17,04 5.º a) 

Paula Cristina Frade Domingues Ribeiro 16,80 6.º 

Pedro Nuno Matos Pinto Monteiro Afonso 16,56 7.º a) 

Carlos Alberto da Silva Fernandes 16,56 8.º a) 

Rui Alexandre Henriques de Abreu 16,32 9.º a) 

Cátia Sofia Simões Madeira 16,32 10.º a) 

Patrícia Senhorinha Pereira de Carvalho 

Marques Correia 

15,92 11.º b) 

a) Desempate através de sorteio, realizado no dia 24 de maio de 2022; 

b) Candidato/a posicionado/a e a convocar ao abrigo do Decreto-Lei n.º29/2001, de 3 de fevereiro 

 

 

 

 

 

 

O Presidente do Júri 
 
 
 

 
 

Tiago Gonçalves 
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