ATA N.º 6
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
OE 202203/1029
Ao vigésimo sétimo dia 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 segunda 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.
A reunião decorreu com a presença dos seguintes elementos do júri:

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

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.
Tendo-se verificado um lapso de análise e inserção das candidaturas apresentadas, o júri deliberou
informar todos os candidatos que irá proceder à revogação das seguintes atas n.os 3, 4 e 5.
Mais informa o júri que posteriormente serão republicadas as listas provisórias de candidatos
admitidos / excluídos.
Nestes termos, o Júri decidiu proceder à notificação dos candidatos através de notificação eletrónica,
pela plataforma da Bolsa de Emprego Público, para, no âmbito da audiência prévia, nos termos do
Código do Procedimento Administrativo, para, querendo, dizer, no prazo de 10 dias úteis, por escrito,
o que se lhes oferecer, devendo fazê-lo obrigatoriamente, através do formulário tipo, para o exercício
de direito de participação, que se encontra disponível no site da Bolsa de Emprego Público
(https://www.bep.gov.pt/).
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.
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Leonel Sanches
Diretor da Direção Financeira
Presidente
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Sanches

Assinado de forma digital
por Leonel Sanches
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Carla Maria Duarte Fernandes Vaz Lino
Coordenadora da Unidade de Serviços Financeiros
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1º Vogal Efetivo
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Paulo Alexandre da Costa Pio
Coordenador da Unidade de Recursos Humanos
2º Vogal Efetivo
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