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ATA N.º 7 

 

Procedimento Concursal destinado ao recrutamento de 4 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 

 

OE202201/0430 

 

Aos vinte dias do mês de maio 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, 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), na sua redação atual, 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 da ACSS, I.P. (em substituição do 2.º Vogal 

efetivo). 
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A reunião teve como objetivo proceder à elaboração da Lista Unitária de Ordenação Final.  

Como resultado da aplicação dos métodos de seleção, constatou o júri a existência de três situações de 

empate, sendo uma delas entre os candidatos Joana Cristina Almeida Dias Regado e Maria João Morais 

Araújo, bem como entre os candidatos Ana Luísa Lobo Peixoto, Ricardo Jorge Pardal Silva Aleixo, Rute da 

Conceição Alves dos Santos e Tiago dos Santos Cristino, e ainda entre os candidatos Fernanda Rodrigues, 

Inês Nascimento Lopes Bilhota Xavier e Márcia da Assunção de Oliveira Ferreira. 

Nestes termos e esgotados os procedimentos previstos na Lei para efeitos de desempate (artigo 27.º da 

Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na redação dada pela Portaria), deliberou o júri por unanimidade 

usar como critério de desempate o sorteio. 

Mais deliberou que este será público e a realizar no dia 24 de maio de 2022, no Auditório, do Piso 0, do 

Edifício 16, nas instalações da Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS, I.P.), sitas no 

Parque de Saúde de Lisboa, Avenida do Brasil, n.º 53, em Lisboa, a partir das 15 horas, notificando para o 

efeito os candidatos interessados, nos termos do n.º1 do artigo 10.º da Portaria. 

E 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 

 

O 1º Vogal 

 

 
 

 

A 2ª Vogal 

 

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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