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Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho na 
categoria de técnico superior da carreira geral unicategorial de técnico superior na 
modalidade de vínculo jurídico de emprego público, titulado por contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, a afetar ao mapa de 
pessoal não dirigente da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros   
 

ATA 4  
 

Aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, reuniu, via 
telemática, o júri designado para o procedimento concursal comum para ocupação 
de um posto de trabalho a prover na categoria de técnico superior da carreira geral 
unicategorial de técnico superior do mapa de pessoal da SGPCM a afetar à Direção 
de Serviços Jurídicos, Auditoria e Inspeção (DSJAI), autorizado por despacho de 15 
de abril de 2021, do Secretário-Geral da PCM, estando presentes os seguintes 
membros:------------------------------------------------------------------------------------------  
Presidente: ------------------------------------------------------------------------------------- 
Sérgio Henrique dos Santos Oliveira Pereira, Diretor de Serviços Jurídicos, Auditoria 
e Inspeção (Transparência); --------------------------------------------------------------------     
Vogais Efetivos: ------------------------------------------------------------------------------- 
João Ricardo Oliveira da Costa, Chefe de Equipa Multidisciplinar Organização por 
Processos e Desenvolvimento Organizacional (EMGO); ------------------------------------ 
Eduarda Paula Freitas Pereira, Técnica Superior da Direção de Serviços de Recursos 
Humanos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi aberta a sessão pela Presidente, com a seguinte ordem de trabalhos: --------------- 
 
Ponto único – Elaboração da Lista de Ordenação Final e Homologação. --------------- 
 
Na sequência da audiência de interessados e considerando que os candidatos nada 
disserem no prazo fixado para o efeito, o deliberou o júri manter o que constava do 
Projeto de Lista de Ordenação Final e que se junta em anexo como Lista de 
Ordenação Final e faz parte integrante da presente ata. ------------------------------ 
Deliberou, o Júri de acordo com o n.º 2 do artigo 28.º da Portaria n.º 125-A/2019 
de 30 de abril, submeter a homologação do Secretário-geral da SGPCM, a presente 
ata acompanhada de todas as outras atas do presente concurso. ----------------------- 
Por último, deliberou o júri proceder de seguida à notificação dos candidatos, de 
acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 10.º aplicável por remissão do n.º 1 do 
artigo 28.º da Portaria n.º 125-A/2019, na sua redação atual, ou seja, mensagem 
eletrónica com recibo de entrega de notificação. ---------------------------------------- 
 
Nada mais havendo a tratar, o júri deliberou dar por encerrada a reunião, da qual, 
para constar, se lavrou a presente ata que, após a aprovação unânime, vai ser 
assinada pelos seus membros.  
 

O Presidente do Júri 
O Primeiro Vogal Efetivo                                                  A Segunda Vogal Efetiva 
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Anexo I – Ata 4 
 
                                                                                                         HOMOLOGO:  
 
 
 
                                                                                                     O Secretário-Geral  
 
                                                                                                            David Xavier   
 
 

Procedimento concursal comum para ocupação de um posto de trabalho na categoria de 
técnico superior da carreira geral unicategorial de técnico superior na modalidade de vínculo 
jurídico de emprego público, titulado por contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, a afetar ao mapa de pessoal da Secretaria-Geral da Presidência do 
Conselho de Ministros, aberto pelo Aviso n.º 7482/2021, de 23 de abril – OE 202104/0605 

 

 

Lista de Ordenação Final 
 

 
NOME 

 
Prova de 

Conhecimentos 
(PC) 

Entrevista 
Profissional de 
Seleção (EPS) 

 
Classificação Final 

(CF) 

 
Alice Carla Farela Marques 

 
16,18 (a) 

 
16,00 

 
16,126 

 
Bárbara Sofia Nóbrega Loureiro 

 
Faltou (b) 

  
n/a 

 
Maria João Ferreira Lopes 

 
Desistiu 

  
n/a 

 
Raul Manuel Atracado Pereira 

Teodoro 

 
15,00 (a) 

 
Faltou 

 
n/a 

 
a) – Avaliação em sede de avaliação curricular 
b) - Faltou à prova de conhecimentos 
 

                                     
                                              Presidente  
 

Sérgio Pereira 
 
 
1.º Vogal Efetivo                                                                             2.º Vogal Efetivo      
              
 
    João Costa                                                                                  Eduarda Pereira  
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