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ATA N.º 9 

 
 

Procedimento Concursal destinado ao recrutamento de 1 técnico superior, 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 

 
OE202201/0414 

 
 

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 1106/2022, publicado no 

Diário da República, 2.ª Série n.º 12, de 18 de janeiro , tendo em vista o recrutamento de 1 técnico superior, 

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 Efetiva – Vanessa Isabel Costa Ribeiro, Técnica Superior da ACSS, I.P. (em substituição da 1.ª Vogal 

Efetiva, por impedimento); 

Vogal Efetiva – Elisabete Oliveira Carvalho, Técnica Superior Técnica Superior do Instituto Politécnico de 

Lisboa (em substituição da 2.ª Vogal Efetiva). 

 
 

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 para o efeito, a candidata Andreia Elisabeth Ferreira Pereira, 

apresentou a sua pronúncia, tendo alegado, em síntese, o que se transcreve infra. 

“Exmo. Júri do Procedimento Concursal OE202201/0414, no âmbito da segunda audiência de 

interessados, e conforme emails trocados a 27/04 e 29/04, contestando a classificação que me foi 

atribuída no âmbito da Avaliação Curricular, venho pelo presente alegar: 

- Quanto à fundamentação da valoração atribuída na “Experiência Profissional” cumpre-me 

informar que para além do período do estágio profissional (que decorreu no período de 01/06/2012 

a 28/02/2013) exerço até ao momento, e de forma ininterrupta, as funções de Psicóloga Clínica 

na mesma Instituição que corresponde a 9 anos, conforme informação constante no CV enviado 

e também aqui anexo. 

- Mais informo, que essas funções, mais concretamente na área da Saúde, são exercidas nas 

seguintes valências: 

• Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção da RNCCI; 

• Clínica da Misericórdia; 

• Unidade Móvel de Saúde 

- Desde março de 2020, através de contrato celebrado com os Serviços Partilhados do Ministério 

da Saúde, EPE, integro também a equipa de profissionais de reforço da Linha de SNS24 – COVID 

19, dois anos de serviço. 

Reforço que todas estas informações constam do CV enviado no momento da candidatura.” 

 
Analisadas as alegações apresentadas pela candidata o júri deliberou indeferir a contestação e manter a 

nota de Avaliação Curricular atribuída. Assim, foi entendido que: (i) no que diz respeito às Habilitações 

Literárias, o grau académico mais elevado que a candidata comprovou possuir corresponde ao Mestrado 

em Psicologia, tendo-lhe sido atribuída, por isso, uma classificação de 18 valores; (ii) relativamente ao 

parâmetro Formação Profissional, a candidata obteve nota máxima, uma vez que possui mais de 100 horas 

de formação e, finalmente, (iii) sobre a Experiência Profissional, embora a candidata alegue que, conforme 

indicação constante do seu Curriculum Vitae, exerce, desde 16 de abril de 2013, funções de Psicóloga 

Clínica, ao abrigo de um contrato de trabalho sem termo, o certo é que, na fase de candidatura, não 

apresentou documento comprovativo de tal facto. 
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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 Efetiva  Vogal Efetiva              

 

 

 

    Tiago Gonçalves 

 

 

 

        Vanessa Ribeiro       

 

   

 

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 

OE202201/0414 

 

Nome do Candidato Classificação final Ordenação final 

Carla Ferreira da Silva Pais Vieira 18,32 1.º 

Joana Gomes de Almeida 18,08 2.º 

Marta Mendes Ferreira 18,00 3.º 

Narciso Joaquim Pereira de Moura 17,84 4.º 

Nídia Regina Carvalho Sousa 17,52 5.º 

Joana Maria da Costa Resende 17,28 6.º 

Dina Lúcia Gomes da Silva 16,56 7.º a) 

Gonçalo Filipe Aguiar Gonçalves 16,56 8.º a) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente do Júri, 
 
 
 

 
 

Tiago Gonçalves 
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