Procedimento concursal comum para o preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho na modalidade de
contrato de trabalho em funções publicas por tempo indeterminado da carreira geral de técnico superior
para o Gabinete de Gestão Orçamental e Investimentos.
ATA N.º 2
Aos 26 dias do mês de Outubro, reuniu por via eletrónica, através da plataforma digital Microsoft Teams, o Júri do
procedimento concursal para preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho na carreira e categoria de Técnico Superior
no Gabinete de Gestão Orçamental e Investimentos, cujo Aviso (extrato) nº 18611, foi publicado, no Diário da
República, 2.ª série, n.º 192, de 1 de outubro, e publicitado na BEP com o numero OE202110/0016, estando presentes
todos os membros que o compõem, conforme deliberação do Conselho Diretivo, de 10 de fevereiro de 2021,
constituído pelos seguintes elementos:
Presidente: Rui Manuel Barros Galhardo – Diretor do Departamento de Gestão Financeira,
Vogais Efetivos: Ana Isabel Brás da Silva Cristão- Coordenadora do Departamento de Gestão Financeira e Florbela Alves
Almeida – Técnica Superior do Departamento de Gestão Financeira.
A presente reunião teve como objetivo dar cumprimento ao n.º 1 do artigo 21º da Portaria n. º 125-A/2019, de 30 de
abril, 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 onze (9) candidaturas cuja listagem consta no quadro abaixo.

Referência

Nº
cand.

Requisitos Obrigatórios
Nome Completo

Licenciatura nas
áreas requeridas

Titular de RJEPTI

GGOITS6/2021

1

Ana Paula Pinto Ferreira

✔

✔

GGOITS7/2021

2

André Filipe da Cunha Campos

GGOITS1/2021
GGOITS9/2021

3
4

António Miguel Xavier
Célia Marques Neves

✔
✔

✔
✔

GGOITS2/2021
GGOITS4/2021

5
6

Eurico Miguel Viegas Gomes
Lucinda Elisabete Fortuna Carvalho Baptista

✔
✔

✔
✘

GGOITS8/2021
GGOITS10/2021

7
8

Maria Cristina Gomes Martins Pereira *
Marisa Alexandra Costa Banha

✔
✔

✔
✔

GGOITS5/2021

9

Vera Mónica Vieira Moiteiro

✔
✘

✔
✘

a)

Referência: Corresponde à referência e o número de processo de candidatura.

b) Requisitos obrigatórios: Analise efetuada de acordo com os documentos submetidos pelos candidatos .
* candidatos que submeteram mais do que uma candidatura para o procedimento concursal em apreço, apenas serão consideradas as candidaturas mais
recentes pelo júri.

Após análise das candidaturas o júri deliberou por unanimidade admitir todos os candidatos, com exceção dos
candidatos, Eurico Miguel Viegas Gomes e Vera Mónica Vieira Moiteiro por não serem detentores de Relação Jurídica
de Emprego publico por termo indeterminado previamente estabelecida, sendo que a candidata Vera Mónica Vieira
Moiteiro também não é detentora de licenciatura ou grau académico superior nas áreas requeridas, nomeadamente,
Gestão, Economia, Contabilidade ou equiparada e/ou Administração Pública, de acordo com o previsto na alínea c) do
ponto a 13 da BEP.
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Lista dos candidatos admitidos e excluídos
Candidatos

Nº
cand.

Nome Completo

Admitidos

1

Ana Paula Pinto Ferreira

✔

2
3

André Filipe da Cunha Campos
António Miguel Xavier

✔
✔

4
5

Célia Marques Neves
Eurico Miguel Viegas Gomes

✔

6
7

Lucinda Elisabete Fortuna Carvalho Baptista
Maria Cristina Gomes Martins Pereira

✔
✔

8
9

Marisa Alexandra Costa Banha
Vera Mónica Vieira Moiteiro

✔

Excluídos Motivo de Exclusão

✘

a)

✘

a) e b)

a)

Não detém relação jurídica de emprego publica por termo indeterminado de acordo com o ponto 8 da BEP

b)

Não detém licenciatura ou grau académico superior nas áreas de Gestão, Economia, Contabilidade ou equiparada e/ou Administração
Pública, de acordo com o previsto na alínea c) do ponto a 13 da BEP.

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, os candidatos excluídos, 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.
As alegações devem ser apresentadas através do preenchimento do Formulário Eletrónico-Exercício do direito de
participação dos interessados que se encontra disponível no portal - www.inem.pt, separador> Recrutamento >
Procedimentos concursais a decorrer > Gabinete de Gestão Orçamental e Investimentos (GGOI) – Serviços Centrais - 2
Técnicos Superiores. Ao concluir o preenchimento do formulário junto com a documentação considerada conveniente
deve pressionar no botão “submeter.
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.

Presidente

Vogal Efetivo
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