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ATA N.º 2 

 
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 nove dias do mês de março 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, 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.;  

1.ª Vogal efetiva – Cláudia Sofia Coelho Fernandes Monteiro, Diretora de Serviços de Gestão, Informação, 
Relações-Públicas e Arquivo da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde; 

2.ª Vogal efetiva – Maria Laurinda Lourenço Dias, Técnica Superior da ACSS, I. P. 

A presente reunião tem por objetivo a análise das candidaturas remetidas, com vista à apreciação da 
documentação apresentada, em observância do disposto no aviso de abertura e da legislação aplicável, ou 
seja, a apresentação de: 
a. Documento comprovativo da identificação civil (bilhete de identidade, cartão do cidadão ou outro 
documento de identificação equivalente);  
b. Certificado da habilitação literária exigida;  
c. Currículo profissional, com indicação da referência a que se candidata;  
d. Documento comprovativo da experiência profissional e comprovativos de formação profissional. 
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Neste sentido, e após análise de todas as candidaturas enviadas, o júri deliberou por unanimidade o 
seguinte:  

Solicitar aos candidatos identificados no quadro em anexo à presente ata, pedido de 
esclarecimento/aperfeiçoamento da candidatura, procedendo ao reenvio no prazo limite de 3 dias úteis, 
do(s) documento(s) relativamente ao(s) qual(is) não é possível compreender o seu conteúdo, por se 
encontrarem ilegível(eis) /incompreensível(eis).   

E, nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, 
depois de lida e aprovada, vai ser assinada. 

 

O Presidente do Júri, 

 

Tiago Jorge Carvalho Gonçalves 

 

A 1.ª Vogal efetiva, 

 

Cláudia Sofia Coelho Fernandes Monteiro 

 

A 2.ª Vogal efetiva, 

 

Maria Laurinda Lourenço Dias 
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Anexo I 

1. André Marques Antunes 
 

a) 

2. Cátia Sofia Simões Madeira 
 

a) 

3. Débora Braga Leite Fernandes 
 

b); c) 

4. Diogo Miguel Gomes Cruz  
 

a); c) 

5. Elton Jorge Delgado Monteiro  
 

b) 

6. Francisco Manuel Pereira Gordalina 
 

a); b) 

7. Inês Galharda Araújo 
 

a); b) 

8. Luís Filipe Ciríaco Franco 
 

a) 

9. Marlene Almeida  
 

a); b) 

10. Nuno Jorge Oliveira Neves 
 

a) 

11. Ricardo Torres 
 

a) 

12. Sabrina Sousa Alves 
 

a); b) 

13. Sara Raquel André Gonçalves 
 

b) 

14. Susana Cristina de Castro Marques Ramos 
 

a) 

15. Tiago André Lima Castelhano 
 

a); b) 

 

Fundamentação 
 

a) Pedido de esclarecimento por não apresentar documento legível comprovativo da identificação 
civil, de acordo com a alínea a) do ponto 6.1 do aviso de abertura 
 

b) Pedido de esclarecimento por não apresentar certificado legível da habilitação literária exigida, de 
acordo com a alínea b) do ponto 6.1 do aviso de abertura 
 

c) Pedido de esclarecimento por não apresentar currículo profissional legível, de acordo com a alínea 
c) do ponto 6.1 do aviso de abertura 

 

O Presidente do Júri, 

 

Tiago Jorge Carvalho Gonçalves 
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