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Procedimento concursal comum para 2 (dois) postos de trabalho de técnico superior na

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, para

o exercício de funções no Fundo Azul, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência

(PRR) - OE202203/0102 [Ref. B]

ATA Nº 10

1. Aos dezasseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, pelas 11h30min.,

nas  instalações  do Fundo Azul,  reuniu  o júri  designado para  assegurar  a  tramitação do

procedimento concursal comum supra referido, na sequência do despacho da Diretora do

Fundo Azul,  de 9 (nove)  de fevereiro de 2022, com vista ao preenchimento de 2 (dois)

postos de trabalho, na categoria e carreira de técnico superior, na modalidade de contrato

a termo resolutivo certo, pelo período de 4 (quatro) anos, para exercício de funções no

âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

2. Em cumprimento  do  disposto  no  artigo  13º  da  Portaria  nº125-A/2019,  de  30  de  abril,

estiveram presentes os seguintes membros do júri: 

 Presidente — Dra.  Sandra Silva,  Diretora  de Serviços  da  Direção de Serviços  de

Programação da Direção-Geral  de Política  do Mar (DGPM),  1º  Vogal  Efetivo em

substituição da Presidente do Júri do procedimento

 2ª  Vogal  Efetivo -  Dra.  Alexandra  Silva,  Chefe  da  Divisão  de  Apoio  Jurídico,

Financeiro e Administrativo da DGPM

 2ª  Vogal  Suplente —  Dra.  Mafalda  Matos,  Chefe  da  Divisão  Programação  e

Acompanhamento da DGPM

3. A  reunião  teve  como  objetivo  reagendar  a  Entrevista  Profissional  de  Seleção  (EPS)  da

candidata Débora Simões Pereira, inicialmente marcada para o dia 26 de setembro de 2022

às 14h30 (vide Ata nº9).

4. O reagendamento tornou-se necessário após verificação da incompatibilidade de agendas

da  Presidente  e  da  1ª  vogal  efetivo  do  júri  do  procedimento,  por  compromissos  de

representação do serviço.

5. O  júri  deliberou,  por  unanimidade,  realizar  convocatória  da  candidata  Débora  Simões

Pereira para EPS no dia 26 de setembro de 2022, pelas 12h30, nos termos do nº3 do artigo
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25º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, e do artigo 4º da Portaria 161-A/2021, de 26

de julho (Anexo I). 

6. O júri deliberou, por unanimidade, realizar o método em regime presencial, nas instalações

do Fundo Azul-DGPM, sitas na Av. Dr. Alfredo Magalhães Ramalho nº6, 1495-006 Lisboa,

tendo cada entrevista a duração máxima de 30 minutos. 

7. O júri deliberou, por unanimidade, que no caso de não comparência da candidata na EPS à

hora  e data  estabelecida  por  facto imputável  ao  próprio,  e  após  uma tolerância  de  10

minutos, dá-se por encerrada a entrevista, ficando a candidata excluída do procedimento.

8. Conforme referido na Ata nº9 do presente procedimento, os candidatos que obtenham na

EPS classificação inferior a 9,5 valores serão excluídos do procedimento, nos termos do nº9

e 10 do artigo 9º da Portaria nº125-A/2019, de 30 de abril. 

9. Sem outro assunto a tratar, o júri encerrou a sessão, da qual se lavrou a presente ata, que,

após  a  respetiva  aprovação  unânime,  será  assinada  pelos  seus  membros  presentes  na

reunião.

A Presidente,

Dra. Sandra Silva

(1ª vogal em substituição da Presidente do júri do procedimento)

 Anexo I – Convocatória para realização do método Entrevista Profissional de Seleção

A 2ª Vogal,

Dra. Alexandra Silva

A 2ª Vogal Suplente,

Dra. Mafalda Matos

Assinado por : SANDRA ISABEL CORTINHAL
PARREIRA DA SILVA
Num. de Identificação: BI095645381
Data: 2022.09.16 15:59:21+01'00'

Maria 
Alexandra de 
Paiva Pedro 
da Silva

Digitally signed by 
Maria Alexandra 
de Paiva Pedro da 
Silva 
Date: 2022.09.16 
16:03:46 +01'00'

Assinado por: MARIA MAFALDA SANTOS DE
MATOS
Num. de Identificação: 11026603
Data: 2022.09.16 16:06:55+01'00'
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Anexo I - ATA Nº 10

Convocatória para realização do método Entrevista

Profissional de Seleção

Nome

Classificação da

Avaliação

Curricular

Entrevista Profissional de

Seleção

DATA HORA

Debora Simões Pereira 13,1 26-09-2022 12h30

Assinado por : SANDRA ISABEL CORTINHAL
PARREIRA DA SILVA
Num. de Identificação: BI095645381
Data: 2022.09.16 16:01:59+01'00'

Maria 
Alexandra de 
Paiva Pedro 
da Silva

Digitally signed by 
Maria Alexandra 
de Paiva Pedro da 
Silva 
Date: 2022.09.16 
16:04:21 +01'00'

Assinado por: MARIA MAFALDA SANTOS DE
MATOS
Num. de Identificação: 11026603
Data: 2022.09.16 16:06:59+01'00'


