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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 3 

No dia 15 de setembro de 2022, pelas 10h30m, 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; 
1.ª Vogal efetiva: Célia Bilro, Técnica superior da Divisão de Gestão Financeira e Orçamental; 
2.ª Vogal efetiva: Cristina Agostinho, Técnica Superior da Divisão de Gestão de Recursos Humanos, 

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: 

Ponto 1 - Apreciação das alegações da candidata Camila Ramires Lucena proferidas em audiência prévia; 
Ponto 2 - Exclusão definitiva dos candidatos Marco Ivo de Oliveira Figueiredo, Sandra Isabel Martins Teixeira e Vera 
Lúcia Neto Araújo Vicente; 
Ponto 3 – Apreciação dos documentos apresentados pela candidata Elsa Maria Milheiro Marinho; 
Ponto 4 - Definição dos métodos de seleção a aplicar e respetiva calendarização. 
 
 
Ponto 1 - Apreciação da alegação apresentada pela candidata Camila Ramires Lucena 
 

Na sequência da notificação de exclusão à candidata Camila Ramires Lucena, efetuada pelo júri, por mensagem 
eletrónica datada de 25-08-2022, de que: 

 « (…) nos termos do n.º 1 do artigo 22.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, e do n.º 11 do aviso de abertura de procedimento concursal, por não ter apresentado 
fotocópia simples do certificado de habilitações literárias da licenciatura e a declaração de vínculo emitida pelo serviço de 
origem devidamente atualizada (cfr. al. c) do ponto 8 do aviso de abertura).» 

 
A candidata Camila Ramires Lucena veio apresentar cópia do diploma de mestrado em Contabilidade e Finanças, 
emitido pelo Instituto Politécnico de Setúbal; declaração do curso de MBA em Finanças e de Petróleo e Gás, emitidos 
pela Universidade Estácia de Sá; assim como uma declaração de vínculo e de funções emitidas em 14-03-2022. 
Em face da documentação apresentada o júri verifica que a mesma não faz prova da posse da licenciatura, ou do 
eventual reconhecimento desse grau académico em Portugal; assim como não apresentou uma declaração de vínculo, 
devidamente atualizada. 
 
Face ao exposto no n.º 11 do citado aviso de abertura, o júri deliberou manter a sua exclusão, de acordo com a lista 
constante da ata n.º 2, e proceder à respetiva notificação da candidata. 
 
Ponto 2 - Exclusão definitiva dos candidatos Marco Ivo de Oliveira Figueiredo, Sandra Isabel Martins Teixeira e Vera 
Lúcia Neto Araújo Vicente 
 

Na sequência da notificação de exclusão, efetuada pelo júri, por mensagem eletrónica datada de 25-08-2022, “ (…) nos 
termos do n.º 1 do artigo 22.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 
11 de janeiro, e do n.º 11 do aviso de abertura de procedimento concursal, por não ter apresentado declaração de vínculo emitida 
pelo serviço devidamente atualizada (cfr. al. c) do ponto 8 do aviso de abertura) ”, os candidatos Marco Ivo de Oliveira 
Figueiredo, Sandra Isabel Martins Teixeira e Vera Lúcia Neto Araújo Vicente não se pronunciaram, em sede de 
audiência de interessados. 

Pelo que o júri deliberou manter a sua exclusão, de acordo com a lista constante da ata n.º 2. 
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Ponto 3 - Apreciação dos documentos apresentados pela candidata Elsa Maria Milheiro Marinho 
 

A candidata Elsa Maria Milheiro Marinho, no momento da apresentação da sua candidatura a 22 de julho de 2022, 
declarou protestar uma declaração de vínculo e de funções, já solicitada junto da sua entidade patronal, logo que a 
mesma lhe fosse facultada. O que veio a ocorrer, respetivamente, a 25 e 30 de agosto do corrente ano. 

Nessa conformidade o júri deliberou pela aceitação dos documentos apresentados. 

 

Ponto 4 - Definição dos métodos de seleção a aplicar e respetiva calendarização 

Mantendo-se a lista de candidatos admitidos e excluídos constante da ata n.º 2, o júri procedeu à identificação dos 
métodos de seleção a aplicar a cada um dos candidatos admitidos, conforme consta do anexo I que faz parte integrante 
da presente ata. 

Mais deliberou o júri marcar a realização da prova de conhecimentos para o próximo 23 de setembro de 2022, pelas 
11h00m e convocar os candidatos para a realização da mesma. 

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 1.ª VOGAL EFETIVA 
 

 A 2.ª VOGAL EFETIVA 
 
 
 

 

Rita Almeida  Célia Bilro  Cristina Agostinho  
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Anexo I - ATA n.º 3 

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 PRESIDENTE 
 
 
 

Rita Almeida 

 

CANDIDATOS Situação Método de Seleção a 
aplicar 

Observações 

Ana Cristina da Silva Ferreira dos Santos 
Curto Mestrinho 

Admitida Prova de conhecimentos  

Ana Lídia Sousa Brito Admitida Prova de conhecimentos  

Camila Ramires Lucena Excluída 

 Não apresentou 
comprovativo da 

licenciatura e declaração 
de vínculo atualizada 

Elsa Maria Milheiro Marinho 
 

Admitida Avaliação Curricular  

João Manuel Macedo Carneiro Admitido Prova de conhecimentos  

João Pedro Mendes Lamas Admitido 
Prova de conhecimentos  

Marco Ivo de Oliveira Figueiredo Excluído 
 Não apresentou 

declaração de vínculo 
atualizada 

Maria João Ferreira de Sousa Pinto 
Pereira Admitida 

Prova de conhecimentos 
 

Sandra Isabel Martins Teixeira Excluída 
 Não apresentou 

declaração de vínculo 
atualizada 

Vera Lúcia Neto Araújo Vicente Excluído 
 Não apresentou 

declaração de vínculo 
atualizada 
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