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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 15 

1. Aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, pelas 10h00, 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), em substituição da 

Presidente do Júri 

 1ª Vogal Suplente —Dra. Rute de Assis Pires, Chefe da Divisão de Investimentos e 

Ordenamento da DGPM 

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

Acompanhamento da DGPM 

 

3. Terminado o prazo de audiência prévia dos interessados, relativa ao projeto de lista unitária 

de ordenação final dos candidatos aprovados, no passado dia 26 de outubro, e não tendo 

havido qualquer pronúncia dos candidatos, o júri deliberou, por unanimidade, enviar a lista 

unitária de ordenação final, definitiva e constante do Anexo I à presente Ata, para 

homologação da Sr.ª Diretora-Geral de Política do Mar, acompanhada das restantes 

deliberações do júri, nomeadamente aquelas referentes à admissão e exclusão de 

candidatos, nos termos do nº 3 do artigo 6º da Portaria nº 161-A/2021, de 26 de julho. 
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4. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I - Lista unitária de ordenação final dos candidatos para homologação 

 

A 1ª Vogal Suplente, 

 

 

 

 

Dra. Rute Pires 

A 2ª Vogal Suplente, 

 

 

 

 

Dra. Mafalda Matos 
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