Procedimento concursal comum para o preenchimento de 1 (um) posto de trabalho da carreira e categoria de
assistente operacional, para o Gabinete de Logística e Operações (GLO), junto da DRS (Faro)
ATA N.º 2
Aos 22 dias do mês de abril de 2021, reuniu, por via eletrónica, através da plataforma digital Microsoft Teams, o Júri
do procedimento concursal para o preenchimento de 1 (um) posto de trabalho na carreira e categoria de assistente
operacional, para o Gabinete de Logística e Operações (GLO) do INEM, cujo Aviso (extrato) nº 3191/2021, foi
publicado, no Diário da República, 2.ª série, de 22 de fevereiro, estando presentes todos os membros que o compõem,
conforme deliberação do Conselho Diretivo, de 10 de fevereiro de 2021, constituído pelos seguintes elementos:
Presidente – Tiago de Oliveira Lima Monteiro Portugal - Coordenador do Gabinete de Logística e Operações do INEM.
Vogais efetivos: Fernando Alberto dos Santos Rodrigues – Técnico Superior do Gabinete de Logística e Operações do
INEM e Maria Alexandra Peres técnica superior do Departamento de Gestão de Recursos Humanos do INEM.
Ordem de trabalhos:
1. Verificação do cumprimento dos requisitos formais e legais de admissão
2. Elaboração da lista dos candidatos admitidos e excluídos
Ponto 1. -A presente reunião teve como objetivo dar cumprimento ao art.º. 7 da Portaria nº 270/2020, de 19 de
novembro e n.º 1 do artigo 21º da Portaria n. º 125-A/2019, de 30 de abril, com as alterações da Portaria nº 12A/2021, de 11 de janeiro, ou seja, proceder à verificação do preenchimento dos requisitos exigidos e a apresentação
dos documentos essenciais à admissão ao procedimento concursal por parte dos candidatos.
O Júri constatou que deram entrada sete (7) candidaturas, identificadas no quadro seguinte:

Referência

Nº
cand

GLO-AOX/2021

1

Ana Rita Lisboa Simão

GLO-AOX/2021

2

GLO-AOX/2021

3

GLO-AOX/2021

Titulares de
Escolaridade
obrigatória

Nome completo

Requisitos Obrigatórios
Ser detentor de habilitação
para condução de veículos
(tipo B)

Possuir conhecimentos
em Word e Excel.

✔

✔

✔

Carina Viegas Pina

✔

✔

✔

Diane Andrea dos Santos Lourenço

✔

✘

✔

4

Filipe Miguel Viegas dos Santos Barão

✔

✔

✔

GLO-AOX/2021

5

João Manuel Pereira Mendes

✔

✔

✔

GLO-AOX/2021

6

Luís Filipe Lourenço Alves Custódio

✔

✔

✔

GLO-AOX/2021

7

Sandra Cristina Guerreiro Lampreia

✔

✔

✔

Referência: Corresponde à referência e o número de processo de candidatura (X-=confidencial)
Requisitos obrigatórios: Analise efetuada de acordo com os documentos submetidos pelos candidatos .

Após análise das candidaturas o júri deliberou por unanimidade admitir todos os candidatos, com exceção da
candidata, Diana Andrea dos Santos Lourenço, por não ser detentora de habilitação para condução de veículos (tipo
B), conforme exigido no n.º 7 do Aviso (extrato) nº 3191/2021, publicado, no Diário da República, 2.ª série, de 22 de
fevereiro.
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Ponto 2 - Elaboração da lista dos candidatos admitidos e excluídos
O júri procedeu à elaboração da lista de admitidos e excluídos, de acordo com o estabelecido no art.º. 7 da Portaria
nº 270/2020, de 19 de novembro:
Nº
cand.

Referência

Nome completo

GLO-AOX/2021

1

Ana Rita Lisboa Simão

GLO-AOX/2021

2

Carina Viegas Pina

GLO-AOX/2021

3

Diane Andrea dos Santos Lourenço

GLO-AOX/2021

4

Filipe Miguel Viegas dos Santos Barão

GLO-AOX/2021

5

João Manuel Pereira Mendes

GLO-AOX/2021

6

Luís Filipe Lourenço Alves Custódio

GLO-AOX/2021

7

Sandra Cristina Guerreiro Lampreia

Candidatos
Admitidos

Excluídos

Motivo da exclusão

✘

a)

✔
✔
✔
✔
✔
✔

a) Não detém a habilitação para condução de veículos (tipo B) conforme exigido n.º 7 do Aviso (extrato) nº 3191/2021.

O júri deliberou igualmente, a fim de dar cumprimento ao disposto nos artigos 22.º e 23º da Portaria n.º 125-A/2019,
de 30 de abril, notificar, a candidata n.º 3 indicada no quadro do ponto 2 da presente Ata, por e-mail, no âmbito do
exercício do direito de participação dos interessados para, no prazo de 10 dias úteis a contar da notificação desta Ata,
dizer por escrito o que se lhes oferecer sobre a intenção do júri em proceder à sua exclusão do procedimento concursal.
Mais deliberou, que na notificação irá constar que só será aceite as alegações apresentadas através do formulário para
o exercício do direito de participação dos interessados que se encontra disponível (www.inem.pt, separador>
Recrutamento > Informações Gerais > Formulário de audiência de interessados, o qual, depois de devidamente
preenchido, deverá ser enviado, junto com a documentação considerada conveniente, para o seguinte endereço
eletrónico:
recrutamento.2020@inem.pt ,com a seguinte indicação em Assunto:
GLO-AO DRS (Faro) - (nome candidato) (Aviso 3191/2021) audiências de interessados-admitidos/excluídos Ata n.º 2.

Não havendo mais nenhum assunto a tratar, foi dada por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que,
após lida pelos membros presentes, a ratificam e assinam. ----------------------------------------------------------------------------
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