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ATA N.º 6 

 

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 dezoito 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 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.º Vogal Efetiva por impedimento). 

Vogal Efetiva – Elisabete Oliveira Carvalho, Técnica Superior da ACSS, I.P. (em substituição do 2.º Vogal 

Efetivo). 

 

A reunião teve por objetivo proceder à convocatória para a Entrevista Profissional de Seleção (EPS) dos 

candidatos portadores de deficiência, admitidos no primeiro método de seleção Avaliação Curricular (AC). 
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Nos termos do disposto no n.º2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, que estabelece 

o sistema de quotas de emprego para pessoas com deficiência, com um grau de incapacidade funcional 

igual ou superior a 60%, em todos os serviços e organismos da administração central, regional autónoma 

e local, determina que, no caso dos concursos em que o número de lugares a preencher seja inferior a 10 

e igual ou superior a três, é garantida a reserva de um lugar para candidatos com deficiência. 

Consequentemente, estabelece o artigo 8.º do mesmo Decreto-Lei que o provimento se faz em duas fases, 

sendo primeiro preenchidos os lugares não reservados, pela ordem da lista de classificação final, seguindo-

se-lhe o preenchimento dos lugares reservados, de entre candidatos com deficiência que não tenham 

obtido provimento na primeira fase, de acordo com a respetiva graduação e que no caso de não haver 

candidatos com deficiência admitidos ou aprovados em número suficiente, os lugares reservados a que se 

referem os n.os 1 e 2 do artigo 3.º podem ser preenchidos nos termos referidos anteriormente.  

Ora, das normas jurídicas supra mencionadas resulta que o processamento ou tramitação do provimento 

das vagas decorre em dois momentos ou fases, colocando-se, no primeiro, os candidatos por ordem de 

classificação, desconsiderando-se se são ou não portadores de deficiência, e, no segundo, colocando-se, 

nas vagas reservadas, os candidatos portadores de deficiência que não hajam sido colocados no primeiro 

momento, por ordem da lista de classificação. 

O júri deliberou assim, por unanimidade, quanto à admissão de todos os candidatos portadores de 

deficiência, aprovados no método de seleção aplicado anteriormente, na primeira tranche da Entrevista 

Profissional de Seleção (EPS), por forma a conseguir cumprir com a segunda fase do provimento de vagas, 

destinado ao preenchimento do lugar reservado a candidato portador de deficiência. 

Desta forma, o júri deliberou realizar o método de seleção, Entrevista Profissional de Seleção (EPS) por 

videoconferência, aos quatro dias do mês de maio, sendo utilizada a plataforma ZOOM, com envio do link 

dois dias úteis previamente à data da entrevista, pela seguinte ordem: 

 

Nome do candidato Data Hora 

António Augusto Rodrigues Pascoal Alves 04/05/2022 16h15 

Magda Sofia Serrasqueiro Barata Lourenço 04/05/2022 16h30 

 

 

 

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 3 de 3 

 

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 

 

O Vogal Efetivo, 

 

Luís Filipe da Rocha Abreu Pereira 

 

A 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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