PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURIDICA DE
EMPREGO PÚBLICO NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS
POR TEMPO INDETERMINADO, TENDO EM VISTA O PREENCHIMENTO DE 1 POSTO DE
TRABALHO NA CARREIRA/CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR, DO MAPA DE PESSOAL DA
Secretaria-Geral da Economia – AVISO (EXTRATO) N.º 14180, PUBLICADO NO DR, 2.ª SÉRIE,
n.º 183, de 18.09.2020 E OE Nº OE202009/0807

ATA NÚMERO TRÊS
Aos 25 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, nas instalações da SecretariaGeral da Economia, sitas na Avª da República, 79, em Lisboa, reuniu o júri do Procedimento
identificado em epígrafe, estando presentes: ----------------------------------------------------------Presidente: Maria Julieta Henriques Carvalho dos Santos, Chefe de Divisão da Unidade
Ministerial de Compras da Secretaria-Geral da Economia;---------------------------------------------Primeiro Vogal Efetivo: Sílvia Catarina André Sousa Vale Pereira, Técnica Superior da Unidade
Ministerial de Compras da Direção de Serviços de Contratação Pública e Património, da
Secretaria-Geral da Economia, que substitui a Presidente nas suas faltas e impedimentos;-----Segundo Vogal Efetivo: Licenciada Ana Paula Teixeira Canteiro, Técnica Superior da Unidade
Ministerial de Compras da Direção de Serviços de Contratação Pública e Património da
Secretaria-Geral da Economia.-----------------------------------------------------------------------------A reunião do júri obedeceu à seguinte ordem de trabalhos: -----------------------------------------Ponto único - Proceder à avaliação da prova de conhecimentos e à elaboração da respetiva
lista.------------------------------------------------------------------------------------------------------------No dia marcado para o efeito, realizou-se o método de seleção prova de conhecimentos, para
o qual foram devidamente notificados os candidatos admitidos ao mesmo.------------------------Dos candidatos notificados para a realização da prova de conhecimentos, compareceu apenas
Ana Paula Moreira Pires.------------------------------------------------------------------------------------Assim, não obstante terem sido regularmente notificadas para o efeito, não compareceram ao
método de seleção as candidatas abaixo identificadas, que, por isso, são excluídas do
procedimento, nos termos do n.º 16 da publicação efetuada na BEP sob o código de oferta
OE202009/0807:----------------------------------------------------------------------------------------------Candidatas
Iolanda Balcky Faria
Susana Maria Cordas Durão
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O júri procedeu à análise e avaliação da prova de conhecimentos. Do resultado da prova de
conhecimentos avaliada, foi elaborada a Lista Intercalar da Prova de Conhecimentos relativa
aos candidatos aprovados e excluídos, que consta como Anexo da presente Ata. -----------------

Candidatas Excluídas

Classificação

Iolanda Balcky Faria

a)

Susana Maria Cordas Durão

a)

Candidata Admitida

Classificação

Ana Paula Moreira Pires

16

a) Por não ter comparecido.-------------------------------------------------------------------------Assim, estão propostas para entrevista profissional de seleção, por terem obtido uma
pontuação superior a 9,5 valores no método de seleção Avaliação Curricular ou de Prova de
conhecimentos, as seguintes candidatas: ----------------------------------------------------------------Candidatos

Admitidos

à

Entrevista

Seleção

Profissional

de

Classificação

Ana Paula Moreira Pires

16

Mónica Alexandra Grova Branco Ramos

12,31

Finalmente, o júri deliberou proceder à notificação dos candidatos por correio eletrónico, no
âmbito da audiência dos interessados, no sentido de, querendo, virem ao processo dizer o que
se lhes oferecer, no prazo de dez dias úteis, devendo aqueles utilizar para tal efeito, o
formulário de audiência dos interessados que se encontra disponível na página eletrónica da
Secretaria-Geral, em www.sgeconomia.gov.pt. -------------------------------------------------------Sem prejuízo do decurso do prazo de audiência prévia, o júri entendeu desde já proceder à
marcação da entrevista profissional de seleção, a realizar no dia 17 de dezembro de 2020, nas
instalações desta Secretaria-Geral, de acordo com a calendarização junta à presente ata
como anexo e que dela faz parte integrante.------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião, de que se lavrou a presente
ata, a qual, depois de lida e considerada conforme, vai ser assinada e rubricada pelos
membros do júri presentes. ---------------------------------------------------------------------------------
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Presidente
julieta.
santos@sgeconomi
a.gov.pt

Digitally signed by julieta.
santos@sgeconomia.gov.pt
DN: cn=julieta.
santos@sgeconomia.gov.pt
Date: 2020.11.27 17:06:31 Z

______________________________________________________
Licenciada Maria Julieta Henriques Carvalho dos Santos
Primeiro Vogal Efetivo
SÍLVIA CATARINA Assinado de forma digital por
CATARINA ANDRÉ
ANDRÉ SOUSA SÍLVIA
SOUSA VALE PEREIRA
Dados: 2020.11.27 16:46:32 Z
VALE PEREIRA

______________________________________________________
Licenciada Sílvia Catarina André Sousa Vale Pereira
Segundo Vogal Efetivo
ANA PAULA TEIXEIRA
CANTEIRO

Assinado de forma digital por ANA
PAULA TEIXEIRA CANTEIRO
Dados: 2020.11.27 16:40:44 Z

______________________________________________________
Licenciada Ana Paula Teixeira Canteiro
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