
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. 

 

Alteração de Júri 

Procedimento Concursal destinado ao recrutamento de 4 técnicos superiores 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 

 

Nos termos do disposto nos n.ºs 11 e 12 do artigo 13.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, por deliberação do Conselho de 

Administração da SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E., de 10 de novembro  de 

2022 foi determinada a alteração da composição do júri do procedimento concursal comum para 

preenchimento de 4 postos de trabalho, para a categoria de Técnico Superior, na modalidade de 

contrato individual de trabalho a termo resolutivo incerto, aberto pelo Aviso  (extrato) n.º 6689/2022, 

publicitado no Diário da República, 2.ª série n.º 64, parte G, de 31 de março de 2022 e publicado na 

bolsa de emprego público com o Código da Oferta: OE202203/1022, passando o júri do referido 

procedimento concursal a ser constituído por: Presidente: : Sandra Paula Nunes Cavaca Saraiva de 

Almeida, Vogal Executiva do Conselho de Administração; 1.º Vogal Efetiva – Angela Marina Almeida 

Mourato, Diretora de Recursos Humanos, que substituirá a Presidente de Júri nas suas faltas e 

impedimentos legais; 2.ª Vogal Efetiva – Maria Armanda Alves Cortes Ferreira, Coordenadora da 

Unidade de Assessoria e Gestão de Clientes; 1.ª Vogal Suplente – Sandra Rubina Freitas Cardoso 

Santos, Diretora de Assessoria, Comunicação e Relações-Públicas; 2.ª Vogal Suplente Sara Santos 

Fernandes, Coordenadora da Unidade do Plano de Recuperação e Resiliência. 

 

Nos termos do n.º 11 e 12 do artigo 13.º da referida Portaria, são assumidas e dada continuidade a 

todas as operações já efetuadas no procedimento, bem como notificados os candidatos. 

 

 

 

10 de novembro de 2022 — O Presidente do Conselho de Administração, Luís Goes Pinheiro. — A 

Vogal Executiva do Conselho de Administração, Sandra Paula Nunes Cavaca Saraiva de Almeida. 


