ATA N.º 5

Procedimento Concursal destinado ao recrutamento de 1 técnico superior na modalidade de
contrato individual de trabalho a termo resolutivo incerto para exercício de funções nas equipas
de projeto do Plano de Recuperação e Resiliência
OE202203/1030

Ao décimo segundo dia dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, nas instalações da SPMS –
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. (SPMS, E.P.E.), sitas na Av. da República, n.º 61, em
Lisboa, reuniu pela primeira vez o júri do procedimento concursal aberto, tendo em vista o
recrutamento de 1 técnico superior, na modalidade de contrato individual de trabalho a termo
resolutivo incerto, para o exercício de funções no âmbito das equipas de projeto do Plano de
Recuperação e Resiliência (PRR), na sequência da Deliberação do Conselho de Administração da SPMS,
E.P.E., de 17 de março de 2022.
Aplicam-se ao presente procedimento concursal a Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação
atual, que aprovou o Código do Trabalho, a Portaria n.º 161-A/2021, de 26 de julho, e o Despacho n.º
11888-B/2021, de 25 de novembro.

Capital Estatutário: 26.260.689,00€, N.º único de matrícula na C.R.C. Lisboa e de pessoa coletiva 509 540 716

A reunião decorreu com a presença dos seguintes elementos do júri:
Presidente – Leonel Sanches, Diretor da Direção Financeira;
1.º Vogal efetivo – Carla Maria Duarte Fernandes Vaz Lino, Coordenadora da Unidade de Serviços
Financeiros;
2.º Vogal efetivo – Paulo Alexandre da Costa Pio, Coordenador da Unidade de Recursos Humanos.

A reunião teve a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto I – Análise de contestação em sede de Audiência Prévia;
Ponto II – Realização do primeiro método de seleção - Avaliação Curricular;
Ponto III – Convocatória do segundo método de seleção - Entrevista Profissional de Seleção.

Ponto I – Análise de contestação em sede de Audiência Prévia
Terminado o período de audiência prévia da fase de admissão e exclusão de candidaturas, para o
preenchimento do(s) posto(s) de trabalho para a carreira de Técnico Superior na modalidade de
contrato individual de trabalho a termo resolutivo incerto, para o exercício de funções no âmbito das
equipas de projeto do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), na sequência da Deliberação do
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Conselho de Administração da SPMS, E.P.E., de 17 de março de 2022, o júri analisou as exposições
rececionadas, nos seguintes termos:

Código Candidatura

C202203/38115
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C202203/38239

C202203/38444

Nome
do
Pronúncia
Apreciação do Júri
candidato/a
“Exmo Sr. Presidente do Juri
Venho por este meio solicitar a repreaciação da
O Júri deliberou admitir o
minha candidatura visto ter conhecimentos de
José Afonso
candidato.
contabilidade publica, atraves de uma cadeira
Cabaça Barroso
efetuada na licenciatura e outra cadeira
efetuada
no mestrado.”
O Júri deliberou manter a exclusão,
de acordo com os fundamentos
abaixo:
• Sem
conhecimento
de
Adélia Maria “Junto anexo PDF dos Certificados referentes a
contabilidade
pública,
dos Santos Cursos de Formação e Línguas, de modo a ser
orçamental ou financeira no
Madeira
considerado na candidatura em causa.”
SNC-AP.
O ponto elencado é requisito
obrigatório e exigido no aviso de
abertura publicado na BEP.
“Caros recrutadores,
Envio para vossa apreciação prova de que
possuo conhecimentos de Contabilidade Pública.
Sendo uma das Unidades Curriculares (UC) do
meu curso de Gestão, frequentei a mesma, não
uma mas sim duas vezes, por opção própria. Na O Júri deliberou manter a exclusão,
primeira vez (2015/2016) a UC foi ministrada de acordo com os fundamentos
tendo por base o POC-AP enquanto na segunda abaixo:
vez (2018/2019) a sua ministração teve por base
o SNC-AP. Obtive como nota final 18 valores em • Não apresentou documento
Ester Maria
ambas as vezes.
comprovativo da frequência da
Pinto Xavier”
Presentemente,
não
possuo
qualquer
UC de Contabilidade Publica.
documento emitido pela Universidade do O ponto elencado é requisito
Algarve (UALG) que ateste a minha segunda obrigatório e exigido no aviso de
frequência da UC pois nunca precisei até ao abertura publicado na BEP.
momento. Apenas posso aqui declarar, sob
compromisso de minha honra, que o acima
exposto corresponde totalmente à verdade, i.e.,
que tenho conhecimentos de Contabilidade
Pública e, fazendo efetivamente falta, poderei
solicitar uma certidão à UALG.”

C202204/39509

Raul António
“Sem alegações.”
Correia Araújo

C202204/39614

O Júri deliberou manter a exclusão,
de acordo com os fundamentos
abaixo:
• Sem
conhecimento
de
Estêvão Osório
“Currículo atualizado. Inclui competências de
contabilidade
pública,
de Aragão
softwares utilizados.”
orçamental ou financeira no
Gomes Ferreira
SNC-AP.
O ponto elencado é requisito
obrigatório e exigido no aviso de
abertura publicado na BEP.
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C202204/39875

C202204/40567
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C202204/40626

C202204/41474

C202204/41524

C202204/41859

O Júri deliberou manter a exclusão,
de acordo com os fundamentos
“Alegam V. Exas que eu não tenho
abaixo:
conhecimentos de contabilidade pública em
• Sem
conhecimento
de
Duarte Nuno SNC, o que não é verdade, e não percebo donde
contabilidade
pública,
Marques
depreendem isso, dado que eu já auditei
orçamental ou financeira no
Correia
entidades públicas quando trabalhei em
SNC-AP.
empresas de auditoria.
O ponto elencado é requisito
Como tal exigo ser admitido a concurso.”
obrigatório e exigido no aviso de
abertura publicado na BEP.

O Júri deliberou manter a exclusão,
de acordo com os fundamentos
abaixo:
Paula Cristina “Por lapso o certificado de habilitações não foi
• Sem
conhecimento
de
Lindo Pereira digitalizado, queiram por favor considerar o
contabilidade
pública,
Lopo
anexo agora enviado.”
orçamental ou financeira no
SNC-AP.
O ponto elencado é requisito
obrigatório e exigido no aviso de
abertura publicado na BEP.
O Júri deliberou manter a exclusão,
“Exmos. Senhores,
Envio em anexo o comprovante da minha de acordo com os fundamentos
formação académica bem como o certificado de abaixo:
trabalho onde se comprova que a experiencia na • Sem
conhecimento
de
Raquel de
área de finanças e contabilidade adquiridas
contabilidade
pública,
Oliveira
como controller na empresa Delta Cafés.
orçamental ou financeira no
Martins Valério
Terei imenso gosto em esclarecer eventuais
SNC-AP.
questões e expor as minhas motivações para a O ponto elencado é requisito
função caso seja selecionada para uma obrigatório e exigido no aviso de
entrevista presencial.”
abertura publicado na BEP.

Pedro Jorge “Julgo ser o candidato ideal para o lugar”.

O Júri deliberou manter a exclusão,
de acordo com os fundamentos
abaixo:
• Não apresentação do CV.
O ponto elencado é requisito
obrigatório e exigido no aviso de
abertura publicado na BEP.

O Júri deliberou manter a
“Venho por este meio enviar novamente o meu
exclusão, de acordo com os
certificado de habilitações (licenciatura e
fundamentos abaixo:
mestrado), uma vez que na lista de admitidos
• Sem
conhecimento
de
Joana Isabel constante
da
Ata
nº3
relativa
à
contabilidade
pública,
Lameiras
ofertaOE202203/1030 refere que não enviei
orçamental ou financeira no
Leonardo estes dados para análise, embora esta mesma
SNC-AP.
documentação se encontre na plataforma da
O ponto elencado é requisito
BEP desde a data da minha candidatura (12 de
obrigatório e exigido no aviso de
Abril de 2022).”
abertura publicado na BEP.
“Boa tarde Exmos. Senhores,
Depois de ter sido admitido em concursos O Júri deliberou manter a exclusão,
Jorge
anteriores pelos SPMS, indo completar no de acordo com os fundamentos
Alexandre próximo mês 20 anos de ter concluído a abaixo:
Comenda licenciatura em economia, tendo exercido • Sem
conhecimento
de
Pardal
funções mais de 12 anos na banca portuguesa, e
contabilidade
pública,
Montinho para além disto, especificamente ter tido vinculo
orçamental ou financeira no
de trabalho publico numa Divisao Financeira de
SNC-AP.
uma autarquia, como técnico superior durante
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quase 3 anos, não entendo o motivo da não O ponto elencado é requisito
cumprir os requisitos referidos abaixo:
obrigatório e exigido no aviso de
- Experiência mínima de 2 anos em funções na abertura publicado na BEP.
área financeira ou de contabilidade
- Conhecimentos de contabilidade pública,
orçamental ou financeira no SNC-AP
Reenvio em anexo novamente os comprovativos
de formação e experiencia profissional,
reconhecidos pelas entidades empregadoras, e
agradeço por favor retificação da exclusão e a
adequada inclusão, uma vez que o solicitado é
cumprido por mim, conforme apresentado na
candidatura nicial.”

C202204/42059

C202204/42237

“Prezados Senhores Membros da Comissão
Julgadora do Procedimento Concursal,
O Júri deliberou admitir o
Em anexo encaminho a motivação e candidato.
requerimento de pedido de reconsideração da
proposta de exclusão de minha candidatura.”
“Não percebo o que possa estar em falta na
candidatura!
Miguel
O que significa a "Prova de fundamento para a O Júri deliberou manter a admissão
Rodrigues de Audiência de Interessado"
do candidato.
Oliveira
E o meu nome não consta da lista dos Admitidos
nem excluídos!
Agradecia informação sobre o exposto.”
RENATO
PEREIRA
MONTEIRO

De seguida, o júri deliberou por unanimidade, notificar os candidatos supramencionados, através da
Bolsa de Emprego Público, plataforma eletrónica onde estes submeteram as candidaturas, nos termos

Capital Estatutário: 26.260.689,00€, N.º único de matrícula na C.R.C. Lisboa e de pessoa coletiva 509 540 716

do n.º 1 do artigo 10.º da Portaria, das deliberações tomadas.

Ponto II – Realização do primeiro método de seleção - Avaliação Curricular
O presente júri deliberou por unanimidade proceder à realização do primeiro método de seleção –
Avaliação Curricular, uma vez que não é um método presencial. Foram analisados todos os
documentos entregues pelos candidatos e atribuídas as classificações da avaliação curricular.
Posteriormente, o júri procedeu à elaboração da Lista de classificações da Avaliação Curricular (Anexo
I).
De seguida, o júri deliberou por unanimidade proceder à notificação dos candidatos ao presente
procedimento concursal, acerca da publicitação da Lista de classificações da Avaliação Curricular. As
notificações serão efetuadas nos termos da alínea a) artigo 10.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de
abril.
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Ponto III – Convocatória do segundo método de seleção - Entrevista Profissional de Seleção
Serão convocados 37 candidatos por ordem decrescente da classificação da Avaliação Curricular, até
à satisfação das necessidades conforme lista em anexo (Anexo I).
Este júri deliberou realizar o método de seleção, Entrevista Profissional de Seleção por
videoconferência, no(s) dia(s) elencados no anexo I, sendo utilizada a plataforma Microsoft Teams,
com envio do link dois dias úteis previamente à data da entrevista (Anexo I).
No caso de não comparência do candidato(a) na entrevista profissional de seleção à hora e data que
se encontra agendada por facto imputável ao próprio, o Júri deliberou que após uma tolerância de 10
minutos, dar por encerrada a entrevista ficando o candidato(a) excluído(a) do respetivo método de
seleção.

E, nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que,
depois de lida e aprovada, vai ser assinada.

O júri

Capital Estatutário: 26.260.689,00€, N.º único de matrícula na C.R.C. Lisboa e de pessoa coletiva 509 540 716

Leonel
Sanches

Assinado de forma
digital por Leonel
Sanches
Dados: 2022.07.12
17:54:52 +01'00'
Leonel Sanches

Diretor da Direção Financeira
Presidente

Carla Maria
Duarte
Fernandes Vaz
Lino

Assinado de forma digital
por Carla Maria Duarte
Fernandes Vaz Lino
Dados: 2022.07.12
17:44:32 +01'00'

Carla Maria Duarte Fernandes Vaz Lino
Coordenadora da Unidade de Serviços Financeiros
1º Vogal Efetivo

Paulo Pio

Assinado de forma
digital por Paulo Pio
Dados: 2022.07.12
17:33:07 +01'00'

Paulo Alexandre da Costa Pio
Coordenador da Unidade de Recursos Humanos
2º Vogal Efetivo
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Anexo I - Lista de classificações da Avaliação Curricular e convocatória a entrevista
Código
Candidatura

Nome

Classificação

Estado

Data/Hora
Entrevista

C202204/42219

Gonçalo José Borges Saraiva

19,20

Admitido a
entrevista

02/08/2022
09h30

C202204/39697

Sandra Micaela Dias Mendes

19,20

Admitido a
entrevista

02/08/2022
10h00

C202204/38928

Rita Sofia da Silva Saraiva
Antunes da Silva

19,20

Admitido a
entrevista

02/08/2022
10h30

C202204/39471 Jose Eduardo Rodrigues Borges

19,20

Admitido a
entrevista

02/08/2022
11h00

C202204/39775

Joana Duarte de Figueiredo

19,20

Admitido a
entrevista

02/08/2022
11h30

C202204/41714

Aurora Sendão Fernandes

19,20

Admitido a
entrevista

02/08/2022
12h00

C202204/42174

Gonçalo Miguel do Carmo
Ferreira

18,80

Admitido a
entrevista

02/08/2022
12h30

C202204/42059

Renato Pereira Monteiro

18,80

Admitido a
entrevista

03/08/2022
9h30

18,40

Admitido a
entrevista

03/08/2022
10h00

18,40

Admitido a
entrevista

03/08/2022
10h30

C202204/38529 Cristina Maria Ferreira Pinheiro

18,40

Admitido a
entrevista

03/08/2022
11h00

C202204/39509

Raul António Correira Araujo

18,40

Admitido a
entrevista

03/08/2022
11h30

C202204/38695

Mário Jorge Gião Pereira

18,40

Admitido a
entrevista

03/08/2022
12h00

C202204/39663

Joel Leandro da Conceição
Carvalho

18,40

Admitido a
entrevista

03/08/2022
12h30

C202204/42266

Vanda Maria Freire Sanches

18,40

Admitido a
entrevista

04/08/2022
9h30

C202204/42319

Fernanda Helena Moreira
Bandos

18,00

Admitido a
entrevista

04/08/2022
10h00

C202204/40465

João Franciso Paulete
Laranjeira

18,00

Admitido a
entrevista

04/08/2022
10h30

C202204/39074

José Manuel Henriques
Marques

18,00

Admitido a
entrevista

04/08/2022
11h00

C202204/41860

Ana Patricia Mendes de Brito

17,60

Admitido a
entrevista

04/08/2022
11h30

C202204/38115

José Afonso Cabaça Barroso

17,60

Admitido a
entrevista

04/08/2022
12h00

C202204/42333

Sara Guimarães

17,20

Admitido a
entrevista

04/08/2022
12h30

C202204/39050 Miguel André Carvalho Varejão
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C202204/41358

João Morais Sarmento
Mendonça
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C202204/41624 Cátia Alexandra Monteiro Anes

16,80

Admitido a
entrevista

05/08/2022
9h30

C202204/42237

Miguel Rodrigues de Oliveira

16,80

Admitido a
entrevista

05/08/2022
10h00

C202204/40610

Miguel Ângelo Correira da
Costa

16,80

Admitido a
entrevista

05/08/2022
10h30

C202204/40407

Cristiana Isabel Morais Santos

16,40

Admitido a
entrevista

05/08/2022
11h00

C202204/40238

Eduardo Pereira da Costa
Verissimo

11,20

Admitido a
entrevista

05/08/2022
11h30

C202204/38064 Hélio Manuel Casaleiro Ferreira

11,20

Admitido a
entrevista

05/08/2022
12h00

C202204/39541

Genaica Baldé

11,20

Admitido a
entrevista

05/08/2022
12h30

C202204/38074

Tiago Filipe Gonçalves Costa
Simões do Vale

11,20

Admitido a
entrevista

08/08/2022
9h30

C202204/38623

Miguel Ângelo Gonçalves
Amado

10,80

Admitido a
entrevista

08/08/2022
10h00

C202204/41994

Guilherme Pires Sapeta

10,40

Admitido a
entrevista

08/08/2022
10h30

C202204/41970

Isabel Maria Simões dos Santos
Prazeres

10,40

Admitido a
entrevista

08/08/2022
11h00

C202204/40368

Inês Isabel da Costa Mestre

10,40

Admitido a
entrevista

08/08/2022
11h30

C202204/39207

Marta da Fonseca Ferreira
Gomes

10,40

Admitido a
entrevista

08/08/2022
12h00

C202204/39086

Ana Rita Teodoro

10,00

Admitido a
entrevista

08/08/2022
12h30

C202204/39808

Joana Catarina Condeço Pires

10,00

Admitido a
entrevista

08/08/2022
15h00

C202204/39450

Rahim Hassan Rassal

10,00

Admitido a
entrevista

08/08/2022
15h30
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