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Procedimento concursal para o preenchimento de 3 postos de trabalho na carreira / categoria de técnico superior da 
Divisão de Gestão Financeira e Orçamental, do mapa de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente. 

 

ATA N.º 2 

No dia 25 de agosto de 2022, pelas 12h30m, por vídeo conferência – via teams, reuniu o júri do procedimento 
concursal acima identificado. 

Estiveram presentes os seguintes elementos do júri: 

Presidente: Rita Almeida, Chefe da Divisão de Gestão Financeira e Orçamental; 
2.ª Vogal efetiva: Cristina Agostinho, Técnica Superior da Divisão de Gestão de Recursos Humanos, 
1.ª Vogal suplente: Rita Mau, Técnica superior da Divisão de Gestão Financeira e Orçamental.  

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: 

Ponto único - Apreciação das candidaturas presentes a concurso. 
 
Ponto Único - Apreciação das candidaturas presentes a concurso 

Decorrido o prazo de abertura do citado procedimento concursal, o júri procedeu à análise detalhada dos processos 
de candidatura recebidos, para verificação do seu enquadramento face às condições e formalidades exigidas no aviso 
de abertura do concurso, tendo-se verificado que todas as candidaturas deram entrada tempestivamente. 

Concluída a análise das referidas candidaturas, o júri procedeu à identificação das candidaturas que deveriam ser 
admitidas e excluídas, bem como os respetivos fundamentos, conforme consta da lista anexa à presente ata (Anexo 
1). 

Nessa sequência o júri decidiu notificar os candidatos excluídos, nos termos dos artigos 100.º e 122.º do Código do 
Procedimento Administrativo. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e 
considerada conforme, foi assinada pelos presentes. 

 

A PRESIDENTE 
 
 
 

 A 2.ª VOGAL EFETIVA 
 

 A 1.ª VOGAL SUPLENTE 
 
 
 

 

Rita Almeida   Cristina Agostinho  Rita Mau  
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Anexo I - ATA n.º 2 

Procedimento concursal para o preenchimento de 3 postos de trabalho na carreira/categoria de técnico superior da 
Divisão de Gestão Financeira e Orçamental do mapa de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente  

 

 

 
 

a) Não apresentou fotocópia simples do certificado de habilitações literárias de licenciatura, cf. previsto na 
alínea c) do ponto 8 do aviso de abertura; 

b) Não apresentou declaração emitida pelo serviço ou organismo onde o candidato exerce funções ou a que 
pertence devidamente atualizada, cf. previsto na alínea c) do ponto 8 do aviso de abertura. 

 

 

A PRESIDENTE 
 
 
 

Rita Almeida 

 

CANDIDATOS Situação Observações 

Ana Cristina da Silva Ferreira dos Santos 
Curto Mestrinho 

Admitida  

Ana Lídia Sousa Brito Admitida  

Camila Ramires Lucena Excluída a) -    b) 

Elsa Maria Milheiro Marinho 
 

Admitida  

João Manuel Macedo Carneiro Admitido  

João Pedro Mendes Lamas Admitido  

Marco Ivo de Oliveira Figueiredo Excluído b) 

Maria João Ferreira de Sousa Pinto 
Pereira 

Admitida  

Sandra Isabel Martins Teixeira Excluída b) 

Vera Lúcia Neto Araújo Vicente Excluído b) 
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