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Procedimento concursal comum para o preenchimento de quatro postos de trabalho, previstos e 

não ocupados, do mapa de pessoal da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., na 

carreira e categoria de técnico superior, na modalidade de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado. 

 

 

Ref.: BEP OE202011/0762 

Anexo da Ata n.º 2 

 

Candidatos admitidos 

-------- 

 

Candidatos excluídos e respetiva fundamentação 

Bruna Filipa Cavalheiro                             a) 

Célia Maria Pedroso Luis                             a)  

Fábio Hugo Coelho Alves                 a) 

Sara Marisa do Rego Fernandes Ferreira  a) 

Gorete Maria Jorge Moutinho               a) 

 

a) Não é detentor de vínculo de emprego público por tempo indeterminado, conforme requisito de 

admissão previsto no n.º 5.1 da Oferta de Emprego publicada na BEP n.º OE202011/0762 

 

Informa-se, ainda que: 

▪ Nos termos do disposto no art.º 10.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, à notificação dos 

candidatos através correio eletrónico com recibo de entrega da notificação, para, no âmbito da 

audiência prévia, nos termos do Código do Procedimento Administrativo, prevista nos art.º 22.º e 

23.º da referida Portaria, querendo, dizer, no prazo de 10 dias, por escrito, o que se lhes oferecer, 

devendo fazê-lo obrigatoriamente, através do formulário tipo, para o exercício de direito de 

participação, que se encontra disponível no site da ACSS, IP. 

▪ Durante o prazo para o exercício do direito de participação dos interessados, o processo encontra-

se disponível no Departamento de Gestão Financeira, para consulta nesta Administração Central, no 

horário normal de expediente (das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h00). 

 

 

 

 

mailto:geral@acss.min-saude.pt
mailto:geral@acss.min-saude.pt
http://www.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 2 de 4 

 

ACSS, 9 de março de 2022 

 

 

O Presidente do Júri O 2ª Vogal O 1º Vogal suplente 

   

Tiago Mendes Carla Oliveira Susana Tomé 

 

(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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