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De:   DAG A: Consideração Superior

Informação Nº: 33600/2022/DAG/ACSS Data:  01-07-2022

Assunto: Homologação da Lista Unitária de Ordenação Final do procedimento 
aberto pelo Aviso (extrato) n.1102/2022, 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.

 

mailto:geral@acss.min-saude.pt
http://www.acss.min-saude.pt/


Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. 

Parque de Saúde de Lisboa | Edifício 16 | Avenida do Brasil, 53 | 1700-063 Lisboa | Portugal 

Tel. Geral: 21 792 58 00 | Fax: 21 792 58 48 | Email: geral@acss.min-saude.pt | www.acss.min-saude.pt 

Página 1 de 5 

 

 

ATA N.º 10 

 
 

Procedimento concursal destinado ao recrutamento de 4 técnicos superiores, na modalidade de 

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

nas equipas de projeto do Plano de Recuperação e Resiliência 

 
OE202201/0430 

 
 

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 1102/2022, publicado na 2.ª 

Série do Diário da República n.º 12, de 18 de janeiro, tendo em vista o recrutamento de 4 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 – Elisabete Oliveira Carvalho, Técnica Superior do Instituto Politécnico de Lisboa (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 três pronúncias. 

a) O candidato António Joaquim Espinho Remexido, apresentou a seguinte alegação: “António 

Joaquim Espinho Remexido, Arquiteto, com a candidatura com o código C202201/18104, 

referente à oferta OE202201/0430, colocado na 2.ª posição da Lista Unitária de Ordenação Final 

no âmbito da audiência prévia, nos termos do Código do Procedimento Administrativo, prevista 

nos artigos 121.º e seguintes, vem por este meio requerer ser provido em Lisboa, de acordo com 

o publicado na oferta OE202201/0430 – Técnico Superior da plataforma BEP, onde se indica o 

“Local de Trabalho - Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.”, e “Morada - Parque da 

Saúde de Lisboa - Edifício 16 - Avenida do Brasil, n.º 53 – 1700- 063 LISBOA”. (pág. 2 do extrato 

da publicação da oferta OE202201/0430)” 

O júri analisou a alegação apresentada e deliberou indeferir o pedido do candidato, uma vez que, no aviso 

de abertura da Bolsa de Emprego Público, a morada inicialmente indicada é a da sede, sendo que, no ponto 

7 da descrição do procedimento, bem como no ponto 5 do Aviso (extrato) n.º 1102/2022, de 18 de janeiro, 

2.ª série, n.º 12 publicado em Diário da República, vem escrito o seguinte: “Local de trabalho: Os 

trabalhadores desenvolverão a sua atividade profissional na Rua do Breiner, n.º 121, na cidade do Porto, 

e/ou na Rua de Joaquim Dias Rocha, n.º 170, Zona Industrial da Maia, concelho da Maia.”. 

b) A candidata Rute da Conceição Alves dos Santos, apresentou a seguinte contestação: “(…) todos 

os atos praticados no procedimento, após a alteração do valor da ponderação, são inválidos e por 

isso devem ser anulados por violação do princípio da imparcialidade, uma vez que o júri já 

conhecia o currículo de todos os candidatos. (…) conclui-se que o júri do concurso ao ter elaborado 

a lista unitária de ordenação final (anexo III da ata 9) com base num sorteio e ter-me ordenado no 

lugar 12.º e que poderia ter ficado em 9º ou 10º ou 11º, deixando de fora das vagas, praticou um 

ato ilegal que viola o meu direito fundamental de acesso à Administração Pública. (…)” 

Não obstante as garantias de impugnação previstas na lei, nomeadamente no artigo 31.º da Portaria 

(recurso tutelar), o júri, quanto às alegações da candidata, mantém o entendimento de que, no que diz 

respeito à alteração do valor da ponderação dos métodos de seleção, a mesma alteração foi 

tempestivamente (porque antes da aplicação dos próprios métodos de seleção) deliberada e exarada em 
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ata do júri, com fundamento em erro manifesto na expressão da vontade face à clareza do n.º 2 do artigo 

6.º da Portaria, o qual estabelece que “A ponderação, para a valoração final, de cada método de seleção 

facultativo ou complementar não pode ser superior a 30 %”. Assim, esta ponderação podia ser corrigida a 

todo o tempo, conforme n.º 1 do artigo 174.º do Código do Procedimento Administrativo, que define que “os 

erros de cálculo e os erros materiais na expressão da vontade do órgão administrativo, quando manifestos, 

podem ser retificados, a todo o tempo, pelos órgãos competentes para a revogação do ato.” 

Em relação à alegada irregularidade pela utilização do sorteio como método de desempate, não existindo, 

na situação em concreto, norma que permitisse ultrapassar a situação de impasse que se verificou no 

procedimento concursal, entendeu o júri que o sorteio, admitido por lei, tendo em vista desfazer o empate 

que se registou entre candidatos, seria o meio mais objetivo, transparente e imparcial a utilizar. De resto, a 

decisão de utilização deste meio foi divulgada a todos os candidatos, os quais foram convidados a assistir,  

presencialmente ou virtualmente, sendo as condições de igualdade de acesso garantidas e o resultado 

comunicado a todos os candidatos. 

c) A candidata Susana Teresa de Azevedo Nogueira Fagulha, apresentou a seguinte contestação: 

“Venho por este meio solicitar o motivo de exclusão ao concurso OE202201/0430, tendo em conta  

que cumpro os requisitos gerais e específicos de admissão. Inclusive nos últimos 10 anos a minha 

prática profissional e formação complementar centra-se na avaliação da ventilação e da qualidade 

do ar interior com vista à otimização dos níveis de saúde dos ocupantes.” 

O júri analisou a situação da candidata e, deliberou esclarecer a mesma de que havia sido excluída do 

concurso OE202201/0430, por ter obtido classificação inferior a 9,50 valores no método de seleção 

Avaliação Curricular. Com efeito, foi-lhe atribuída classificação de 7,20 valores, uma vez que, no parâmetro 

Habilitações Académicas, o grau académico mais elevado que a candidata indica é o Mestrado Integrado 

em Arquitetura, que foi valorado com 18 valores. 

No que respeita aos parâmetros Experiência Profissional e Formação Profissional, a candidata não 

apresentou quaisquer documentos comprovativos que fundamentassem a atribuição de nota a estes 

parâmetros, tendo-lhe sido atribuída a classificação de 0 valores. 
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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       

   

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 I 

Lista Unitária de Ordenação Final 

OE202201/0430 

 

Nome do Candidato Classificação final Ordenação final 

Ana Tavares da Ponte Teixeira Amante 18,08 1.º 

António Joaquim Espinho Remexido 18,00 2.º 

Joana Cristina Almeida Dias Regado 17,76 3.º a) 

Maria João Morais Araújo 17,76 4.º a) 

Sílvia Manuela da Rocha Oliveira 17,68 5.º 

Maria Sofia Teixeira Gomes dos Santos 17,28 6.º 

Raquel Silva 16,72 7.º 

João Fernando Pinto de Araújo 16,56 8.º 

Ricardo Jorge Pardal Silva Aleixo 16,00 9.º a) 

Tiago dos Santos Cristino 16,00 10.º a) 

Ana Luísa Lobo Peixoto 16,00 11.º a) 

Rute da Conceição Alves dos Santos 16,00 12.º a) 

Fernanda Rodrigues 15,76 13.º a) 

Inês Nascimento Lopes Bilhota Xavier 15,76 14.º a) 

Márcia da Assunção de Oliveira Ferreira 15,76 15.º a); b) 

António Augusto Rodrigues Pascoal Alves 13,52 16.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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