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ATA N.º 4 

 

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 

OE202201/0432 

 

Aos oito dias do mês de abril 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 para 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, alterada e 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 – Maria Laurinda Lourenço Dias, Técnica Superior da ACSS, I.P. (em substituição 

da 1.ª Vogal por impedimento). 

• Vogal efetiva – Elisabete Oliveira Carvalho, Técnica Superior da ACSS, I. P. (em substituição da 

2.º Vogal efetiva). 

A reunião teve a seguinte Ordem de Trabalhos: 

Ponto I – Proceder à retificação da Ata n.º 1, nos termos da Deliberação do Conselho Diretivo da 

ACSS, IP, de 7 de abril de 2022, nos termos e fundamentos constantes da mesma 

Ponto II – Proceder à retificação da fórmula de Avaliação Curricular em conformidade com o 

descritivo aprovado pelo Júri na Ata n.º 1 

Ponto III – Tomar conhecimento da Deliberação de 24 de março de 2022, referente à aplicação 

faseada dos métodos de seleção, nos termos e fundamentos constantes da mesma 
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Ponto I – Proceder à retificação da Ata n.º 1, nos termos da Deliberação do Conselho Diretivo da 

ACSS, IP, de 7 de abril de 2022, nos termos e fundamentos constantes da mesma 

O júri tomou conhecimento da deliberação do Conselho Diretivo da ACSS, IP, de 7 de abril de 2022,  e 

deliberou proceder em conformidade procedendo à retificação da Ata n.º 1 (que fixou os parâmetros de 

avaliação dos métodos de seleção e sua ponderação, a grelha classificativa, o sistema de valoração final 

de cada método de seleção e a classificação final), por erro manifesto na expressão de vontade no que diz 

respeito à ponderação do métodos de seleção, considerando que nos termos n.º 2 do artigo 6.º da Portaria 

n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, alterada pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro, a valoração final da 

entrevista profissional de seleção, não pode ser superior a 30%, pelo que, face a estas circunstâncias, 

estamos perante um erro percetível por um qualquer destinatário do ato, uma vez que podia ser detetado 

pela leitura do aviso de abertura do concurso, cujo n.º 7 esclarece que “Ao presente procedimento é 

aplicável a Portaria n.º 161-A/2021, de 26 de julho, subsidiariamente o disposto na Portaria n.º 125 -A/2019, 

de 30 de abril, alterada pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro, em tudo o que não resulte 

expressamente desta portaria, e o Código do Procedimento Administrativo”. Tratando-se de um erro 

material na expressão da vontade do órgão administrativo, nos termos e para os efeitos do artigo 174.º do 

Código do Procedimento Administrativo, o mesmo deve ser retificado, de acordo com as regras previstas 

nesta norma. 

Assim, onde se lê: 

 

2.1. Método de Seleção – Avaliação Curricular (AC)  

“A Avaliação Curricular (AC) - a ser aplicada com uma ponderação de 55% por força da conjugação do n.º 

2 e 3 do artigo 5.º da Portaria e do artigo 5.º da Portaria n.º 161-A/2021, de 26 de julho - visa analisar de 

forma objetiva e sistemática a qualificação dos candidatos, ponderando os elementos de maior relevância 

para os postos de trabalho a ocupar.” 

2.2. Método de Seleção – Entrevista Profissional de Seleção (EPS)  

“A Entrevista Profissional de Seleção (EPS) - a ser aplicada com uma ponderação de 45% por força da 

conjugação do n.º 2 e 3 do artigo 5.º da Portaria e do artigo 5.º da Portaria n.º 161-A/2021, de 26 de julho, 

visa avaliar a experiência profissional e aspetos comportamentais (…)”  

3. Classificação Final 

“A classificação final é obtida numa escala de 0 valores a 20 valores, através da seguinte expressão, com 

aproximação às centésimas: 
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CF = (0,55*AC) + (0,45*EPS) 

Em que: 

(CF) = Classificação Final 

(AC) = Avaliação Curricular – Ponderação de 55%; 

(EPS) = Entrevista Profissional de Seleção – Ponderação de 45%.” 

Deve ler-se: 

2.1. Método de Seleção – Avaliação Curricular (AC)  

“A Avaliação Curricular (AC) - a ser aplicada com uma ponderação de 70% por força da conjugação do n.º 

2 e 3 do artigo 5.º da Portaria e do artigo 5.º da Portaria n.º 161-A/2021, de 26 de julho - visa analisar de 

forma objetiva e sistemática a qualificação dos candidatos, ponderando os elementos de maior relevância 

para os postos de trabalho a ocupar.” 

2.2. Método de Seleção – Entrevista Profissional de Seleção (EPS)  

“A Entrevista Profissional de Seleção (EPS) - a ser aplicada com uma ponderação de 30% por força da 

conjugação do n.º 2 e 3 do artigo 5.º da Portaria e do artigo 5.º da Portaria n.º 161-A/2021, de 26 de julho, 

visa avaliar a experiência profissional e aspetos comportamentais (…)” 

3. Classificação Final 

“A classificação final é obtida numa escala de 0 valores a 20 valores, através da seguinte expressão, com 

aproximação às centésimas: 

CF = (0,70*AC) + (0,30*EPS) 

Em que: 

(CF) = Classificação Final 

(AC) = Avaliação Curricular – Ponderação de 70%; 

(EPS) = Entrevista Profissional de Seleção – Ponderação de 30%.” 

 

Ponto II – Proceder à retificação d fórmula de Avaliação Curricular em conformidade com o 

descritivo aprovado pelo Júri na Ata n.º 1 

O júri detetou ainda, um erro de calculo, que o descritivo da fórmula da avaliação curricular não corresponde 

à sua expressão aritmética, pelo que deliberou, nos termos do artigo 174.º do Código do Procedimento 

Administrativo, proceder à correção da mesma em conformidade com o descritivo por si aprovado: 
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A Avaliação Curricular é expressa numa escala de 0 a 20 valores, com valoração até às centésimas, e a 

sua classificação será obtida através da média aritmética ponderada das classificações dos elementos a 

avaliar, traduzindo-se na seguinte fórmula: 

Assim onde se lê: 

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

Deve ler-se: 

“AC = (0,40*HA) + (0,40*EPS) + (0,20*FP)” 

 

Deliberou ainda o júri, que da presente retificação sejam notificados todos os candidatos, antes da aplicação 

dos métodos de seleção, bem como a sua divulgação da forma e como a publicação usada para a prática 

do ato. 

 

Ponto III – Tomar conhecimento da Deliberação de 24 de março de 2022, referente à aplicação 

faseada dos métodos de seleção, nos termos e fundamentos constantes da mesma 

 

O Juri tomou conhecimento que por deliberação do Conselho Diretivo, de 24 de março, foi autorizada, face 

ao elevado número de candidatos ao procedimento concursal, a aplicação faseada dos métodos de 

seleção, nos ternos do disposto, no n.º 7, da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua redação atual. 

A deliberação encontra-se publicada no site institucional da ACSS: https://www.acss.min-saude.pt/ 

 

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, 

 

Tiago Jorge Carvalho Gonçalves 
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Vogal Efetiva, 

 

Maria Laurinda Lourenço Dias 

 

Vogal Efetiva, 

 

Elisabete Oliveira 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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