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ATA NÚMERO DOIS 

 --- Ao vigésimo quarto dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, pelas dezassete horas, reuniu, 

através de videoconferência, o júri do procedimento concursal, para preenchimento do cargo de 

direção intermédia de 1º grau para Diretor(a) de Serviços de Estratégia, estando presentes a presidente 

do júri, Maria da Conceição de Jesus dos Santos, Subdiretora-geral da Direção-Geral de Política do Mar 

(DGPM), e as vogais, Ana Cristina Loureiro Ramos, Diretora do Serviço de Contas Satélite e de Avaliação 

de Qualidade das Contas Nacionais do Instituto Nacional de Estatística, e Maria Antonieta Ejarque da 

Cunha e Sá, Professora Catedrática da Nova SBE, com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------  

 --- I. Análise das candidaturas; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 --- II. Avaliação Curricular dos candidatos admitidos;-----------------------------------------------------------------  

 --- III. Marcação da data para as Entrevistas Públicas e elaboração do guião. ----------------------------------  

 --- 1. Relativamente ao ponto I, na sequência da publicitação em Diário da Républica do aviso nº 

42/2021, publicado no Diário da República 2ª serie nº 1 de 4 de janeiro, e tendo em consideração que 

o período de candidaturas decorreu entre 8 e 21 de janeiro conforme oferta publicada na Bolsa de 

Emprego Público n.º OE202101/0131, respeitado o tempo de 3 dias da dilação do correio, foram 

recebidas as seguintes candidaturas: -------------------------------------------------------------------------------------  

➢ Sara Margarida Nogueira Abade da Silva. ---------------------------------------------------------------------  

➢ Vanda Maria dos Santos Dores. ---------------------------------------------------------------------------------  

 --- 2. Após análise das candidaturas, que ficarão arquivadas no processo deste concurso, o júri decidiu: 

 --- 2.1 Não considerar a candidatura de Sara Margarida Nogueira Abade da Silva, e consequentemente 

proceder a comunicação da não admissão, pelos seguintes motivos: --------------------------------------------  

 --- a) Não apresentar certificado de habilitações literárias e das ações de formação e declaração 

comprovativa de vínculo de emprego público atualizada, emitida pelo serviço ou organismo de origem, 

conforme solicitado nas alíneas d) e e) do campo formalização da candidatura da Oferta BEP n.º 

OE202101/0131; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --- b) Não se encontrarem reunidas as condições para determinar com exatidão o cumprimento dos 

requisitos definidos no n.º 1 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro na sua versão atualizada, 
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nomeadamente o cumprimento do período mínimo de seis anos de experiência profissional em 

funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível uma 

licenciatura, que teria sido possível verificar com base na declaração comprovativa de vínculo de 

emprego público atualizada. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --- 2.2 Admitir a candidatura de Vanda Maria dos Santos Dores. --------------------------------------------------  

 --- 3. No que se refere ao ponto II, o júri procedeu à avaliação curricular da candidata admitida nos 

termos dos critérios estabelecidos na ata um, preenchendo para tal, uma ficha individual anexa à 

presente ata. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --- 4. Para dar cumprimento ao ponto III e após a elaboração do guião da entrevista, anexo à presente 

ata, o júri decidiu convocar a candidata admitida para a entrevista pública, a realizar no dia 12 de março 

do presente ano, pelas 10h00, através da plataforma Teams, devido à situação pandémica, sendo o link 

divulgado publicamente na página da internet da DGPM na área dos concursos. -----------------------------  

 --- 7. Nada mais havendo a tratar foi elaborada a presente ata, que vai ser assinada por todos os 

elementos do júri presentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Juntam-se os seguintes anexos: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 --- Oferta BEP OE202101/0131 --------------------------------------------------------------------------------------------  

 --- Ficha de Avaliação Curricular – Vanda Maria dos Santos Dores ------------------------------------------------  

----Guião da entrevista 

 

 

O Júri, 

Presidente 

 

 (Maria da Conceição de Jesus dos Santos) 
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Vogais 

 

 

 (Ana Cristina Loureiro Ramos) 

 

 

 (Maria Antonieta Ejarque da Cunha e Sá) 
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