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PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA O PREENCHIMENTO DE UM 

POSTO DE TRABALHO NA CARREIRA E CATEGORIA DE ASSISTENTE 

TÉCNICO PARA A DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS INTERNOS 

ATA N.º 2 

 

Aos 03 dias do mês de junho de 2022, pelas nove horas, o júri reuniu nas instalações da 

Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS), sitas na Avenida 24 de julho, n.º 2-L, em 

Lisboa, estando presentes: 

- O presidente do júri, Paula Cristina de Jesus Alves Justo, Chefe de Divisão de Gestão de 

Recursos Internos (DGRI); 

 - O 1.º vogal efetivo, Maria Antelo de Noronha Franco Frazão Afonso de Abreu, Chefe de 

Divisão de Conhecimento, Comunicação e Cooperação (DCCC); 

- O 2.º vogal efetivo, Carla Pereira, Técnica Superior da Divisão de Gestão de Recursos 

Internos (DGRI).  

A presente reunião teve a seguinte ordem de trabalho proposta pelo presidente do júri:  

1. Análise das candidaturas e elaboração de lista de candidatos a admitir e a excluir,  

2. Calendarização dos métodos de seleção e notificação; 

 

PONTO 1 DA ORDEM DE TRABALHO 

Terminado o prazo para apresentação de candidaturas, o júri contabilizou 3 candidaturas e 

procedeu à verificação do cumprimento dos requisitos de admissão ao procedimento concursal, 

exigidos no ponto 7 do aviso publicado na BEP OE202205/0682 e à análise dos documentos 

apresentados pelos candidatos, com vista à elaboração da lista de candidatos a admitir e a 

excluir, nos termos do n.º 1 do artigo 21.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua atual 

redação.  

Assim, o júri aprovou o projeto de lista de candidatos admitidos e não admitidos, que 

constitui o anexo I da presente ata. 
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PONTO 2 DA ORDEM DE TRABALHO 

Na sequência das deliberações tomadas, proceder-se-á à notificação dos candidatos para a 

realização das provas no mesmo dia, 20 junho de 2022, nos termos previstos no artigo 21.º da 

Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril. 

Atendendo à urgência no preenchimento do posto de trabalho em causa, como forma de 

minorar o prejuízo na capacidade de prossecução das atribuições da Divisão de Gestão de 

Recursos Internos, por questões de celeridade procedimental, e considerando que, 

potencialmente, todos os candidatos não admitidos podem fazer uso da faculdade da 

audiência prévia, o júri deliberou, por unanimidade, utilizar o mecanismo previsto no artigo 

21.º da portaria 12-A/2021, de 11 de janeiro e convocar para a realização dos métodos de 

seleção os candidatos admitidos, bem como todos os candidatos não admitidos. Para o efeito, 

deliberou, ainda, o júri, por unanimidade, que para além da notificação da deliberação de não 

admissão, os candidatos não admitidos serão notificados por comunicação eletrónica 

autónoma, da decisão de convocação, para a realização dos métodos, com indicação de que 

essa convocação não impede o júri de manter a deliberação de não admissão  e que os 

métodos só serão pontuados se, em sede de audiência prévia, forem apresentadas, pelos 

mesmos, alegações que fundamentem a reversão da deliberação de não admissão 

previamente comunicada. 

Assim, atendendo à análise do perfil dos candidatos, o júri deliberou a aplicação dos métodos 

de seleção conforme definido no anexo II da presente ata. 

Os candidatos serão notificados por correio eletrónico da data da realização dos métodos de 

seleção com uma antecedência mínima de 5 duas úteis. 

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. 

Nos termos do n.º 2 do artigo 122-º do CPA, a consulta do processo poderá ocorrer mediante 

solicitação prévia, por escrito. 

Lisboa, 03 de junho de 2022 

O presidente do Júri 
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O 1.º vogal efetivo                                                                      O 2.º vogal efetivo 

 

 

 

Anexo I - PROJETO DE LISTA DE CANDIDATOS ADMITIDOS E A EXCLUÍDOS 

Nome  Admitido
(a) 

Não 
Admitido(

a) 

Motivo 

Ana Cristina Galamba Soares X   

José Ferdinando de Freitas da 
Silva 

 X Não possui prévio vínculo de 
emprego público por tempo 
indeterminado; não entrega 

formulário candidatura; 

Marta Isabel Teixeira de Oliveira 
Silva 

X   

Paulo Renato Alves Figueiredo 
Caldas Pimentel 

X   

 

Anexo II – Definição e calendarização dos métodos de seleção 

Nome Método 

obrigatório 

Data/hora Método 

Facultativo 

Data Hora 

Ana Cristina Galamba 
Soares 

Prova de 

Conhecimentos 

20 de Junho 

09:30 

EPS 20 

junho 

12:15 

José Ferdinando de Freitas 
da Silva 

Prova de 

Conhecimentos 

20 de Junho 

09:30 

EPS 20 

junho 

12:45 

Marta Isabel Teixeira de 
Oliveira Silva 

Prova de 

Conhecimentos 
20 de Junho 

09:30 

EPS 20 

junho 
11:15 

Paulo Renato Alves 
Figueiredo Caldas Pimentel 

Prova de 

Conhecimentos 
20 de Junho 

09:30 

EPS 20 

junho 
11:45 
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