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Procedimento concursal para o preenchimento de 4 postos de trabalho na carreira / categoria de técnico superior da 
Divisão de Contratação Pública, do mapa de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente. 

 

ATA N.º 3 

 

No dia 26 de setembro de 2022, pelas 11h30m, por vídeo conferência – via teams, reuniu o júri do procedimento 
concursal acima identificado. 

Estiveram presentes os seguintes elementos do júri: 

Presidente: Fábio Camões, Diretor dos Serviços de Compras Públicas; 
1.ª Vogal efetiva: Joana Barbosa Gomes, Chefe da Divisão de Contratação Pública; 
2.ª Vogal efetiva: Sílvia de Azevedo Pereira, Técnica Superior da Divisão de Gestão de Recursos Humanos. 
 

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: 

Ponto 1 - Apreciação das candidaturas presentes a concurso; 
Ponto 2 – Decisão de convocatória dos candidatos admitidos e excluídos para a prova de conhecimentos. 
 
 
Ponto 1 - 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 aquela análise, 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. 

 

Ponto 2 - Decisão de convocatória dos candidatos admitidos e excluídos para a prova de conhecimentos 

Tendo-se verificado que nenhum dos candidatos se encontra a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou 
atividade caracterizadoras dos postos de trabalho da carreira e categoria de técnico superior colocados a concurso, 
será aplicado a todos os candidatos o método de seleção, prova de conhecimentos. 

Nos termos do n.º 5 do artigo 21.º da Portaria n.º 12-A/2021 de 11 de janeiro, atenta a celeridade procedimental, o 
júri deliberou convocar para o método de seleção, prova de conhecimentos os candidatos admitidos, bem como os 
candidatos excluídos, a qual terá lugar no dia 20 de outubro de 2022, às 10h30m.  

No caso dos candidatos excluídos indicados no Anexo 1 da presente ata, a avaliação das respetivas provas fica 
condicionada aqueles que em sede de audiência prévia, nos termos referidos no ponto anterior, apresentem alegações 
das quais resultem elementos novos, ou a atendibilidade de argumentos aduzidos à candidatura que justifiquem a 
reversão da decisão de exclusão do júri. 
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Nesta conformidade, de acordo com o n.º 6 do artigo 21.º do mesmo normativo, a convocatória dos candidatos 
excluídos para a realização das provas não impede que a exclusão dos mesmos venha a confirmar-se, pelo que o júri 
deliberou informar os candidatos desse facto aquando da notificação da decisão de exclusão e convocatória para a 
realização das provas de conhecimentos. 

 

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. 

 

O PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 

 A 1.ª VOGAL EFETIVA 
 

 A 2.ª VOGAL EFETIVA 
 
 
 

 

FÁBIO CAMÕES  JOANA GOMES  SÍLVIA DE AZEVEDO PEREIRA  
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Anexo I - ATA n.º 3 

Procedimento concursal para o preenchimento de 4 postos de trabalho na carreira / categoria de técnico superior da 
Divisão de Contratação Pública, do mapa de pessoal da Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente. 

 

 
 

a) A declaração com indicação da modalidade de vínculo de emprego público que detém encontra-se 
desatualizada; 

b) A declaração com a indicação da carreira e categoria que detém e correspondente posição 
remuneratória   encontra-se desatualizada; 

c) Na declaração apresentada não consta a indicação da carreira e categoria que detém e correspondente 
posição remuneratória;    

d) A declaração com indicação da antiguidade na carreira e na Função Pública encontra-se desatualizada; 
e) Na declaração apresentada não consta a indicação da antiguidade na carreira e na Função Pública; 
f) O curriculum vitae apresentado encontra-se desatualizado. 

 

 

O PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 

FÁBIO CAMÕES 

 

CANDIDATOS Situação Observações 

Andreia Sofia da Conceição Monteiro Excluída a) b) d) f) 

Jairo de Jesus Palma Calma Excluído e) 

Joana Rita Monteiro Couto Admitida  

Luis da Cruz Gomes dos Santos Excluído a) c) e) 

Mariana da Silva Dinis Admitida  

Raquel Alexandra Ferreira Excluída a) c) d) 

Sandra Cristina Ameixoeira Pereira Admitida  

Sandra Marina Penalva Mateus Silva Excluída a) b) d) 

Vera Lúcia Neto Araújo Vicente Excluída a) b) d) f) 

Yotana Patrice de Almeida Carmo Excluída a) b) d) 
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