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Procedimento concursal comum, tendo em vista o preenchimento de um posto de 

trabalho na carreira e categoria de Técnico Superior (área de recursos humanos), para 

o exercício de funções na Divisão de Gestão de Recursos Internos- OE202111/0330 

 

ATA N.º 4 

 

Aos vinte e tres dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, pelas 15:00 horas, o júri 

reuniu nas instalações da IGAS, sitas na Avenida 24 de julho, 2 L, 1249-072 em Lisboa, 

estando presentes, Paula Cristina de Jesus Alves Justo, Chefe de Divisão de Gestão de 

Recursos Internos, na qualidade de Presidente do Júri, Maria Antelo de Noronha Franco 

Frazão Afonso de Abreu, Chefe de Divisão de Divisão de Conhecimento, Comunicação e 

Cooperação (DCCC), na falta e impedimento da 2.ª vogal efetiva e 1.ª vogal suplente, 

por motivo de isolamento profilático e doença, esteve presente a 2.ª vogal suplente Ana 

Cristina Vaz Pinto,Técnica Superior, a exercer funções na Divisão de Gestão de Recursos 

Internos. 

A presente reunião teve a seguinte ordem de trabalhos proposta pela presidente do júri: 

Alegações no âmbito de audiência prévia dos inteessados: 

Decorrido o prazo para o exercício de audiência prévia dos interessados, nos termos do disposto 

no artigo 10.º e no artigo 28.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua atual redação, o 

júri constatou que foram inexistentes quaisquer alegações ao Projeto de Lista Unitária de 

Ordenação Final. 

Desta forma o júri deliberou remeter para homologação a seguinte Classificação Final 

 

LISTA UNITÁRIA DE ORDENAÇÃO FINAL 

 

Número de 

Ordem Nome 
Classificação final 

(CF) 

1.º Carla Sofia Mendes Pereira 18,83 

2.º Maria de Fátima Guerreiro Vieira 
Garcia 

15,07 

3.º Irina Couto de Amaro 14,09 

4.º Elisabete Sofia Felícia da Costa 11,46 

5.º Sandra Marina Penalva 9,8 

6.º Carlos Miguel Penhasco Excluído 

7.º Diana de Jesus Botelho Excluído 
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8.º Inês Marta de Viveiros Nunes 
Pereira Monteiro 

Excluído 

9.º Odete Atracado Pereira Teodoro 
Onofre 

Excluído 

 

Após homologação, a Lista Unitária de Ordenação Final será afixada em local visível e público 

das instalações da IGAS e disponibilizada na sua página eletrónica, sendo ainda publicado um 

aviso na 2.ª série do Diário da República com informação sobre a sua publicação, notificando-se 

os candidatos do ato de homologação da lista de ordenação final. 

O júri deliberou por unanimidade.  

Nada mais havendo a tratar, o presidente do júri deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a 

presente ata que, depois de lida, será assinada por todos os presentes.  

 

Presidente do Júri 

 

______________________________________ 

Paula Cristina de Jesus Alves Justo 

 

1.ª vogal efetiva 

 

______________________________________ 

Maria Antelo de Noronha Franco Frazão Afonso de Abreu 

 

2.ª vogal suplente 

 

______________________________________ 

Ana Cristina Vaz Pinto 
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