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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 6 

Aos vinte e três dias do mês de agosto 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 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). Em cumprimento do disposto no artigo 13º da Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril, 

(doravante designada por Portaria), estiveram presentes os seguintes membros do júri:  

 Presidente — Eng. Conceição Santos, Subdiretora-Geral da DGPM;  

 1ª Vogal Efetiva - Dra. Sandra Silva, Diretora de Serviços da Direção de Serviços de 

Programação da DGPM; 

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

Ordenamento da DGPM. 

 

1. A reunião teve como objetivo efetuar a convocatória do segundo método de seleção - 

Entrevista Profissional de Seleção (EPS). Ao abrigo do disposto na alínea b) do nº 3 e do nº 1 

do artigo 7º da Portaria, e conforme já decidido e indicado na Ata n.º 1 deste procedimento, 

a EPS será aplicada apenas a parte dos candidatos aprovados no método de seleção Avaliação 

Curricular (AC), sendo convocados por conjuntos sucessivos, por ordem decrescente de 

classificação, até à satisfação das necessidades. 

 

2. Atento o elevado número de candidatos aprovados em sede de Avaliação Curricular, o júri 

deliberou convocar, para a Entrevista Profissional de Seleção, os candidatos que tenham 

obtido uma classificação igual ou superior a 14 valores na AC, por ordem decrescente da 

classificação, até à satisfação das necessidades. Caso as necessidades não sejam satisfeitas, 

o júri deliberou convocar os restantes candidatos por grupos sucessivos, cada grupo com 
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classificação igual ou superior a 13, 12, 11, 10 e 9,5 valores, também por ordem decrescente 

de classificação, até à satisfação das necessidades. 

 

3. O júri deliberou ainda realizar o método de seleção EPS nos dias elencados no Anexo I, sendo 

a entrevista presencial, nas instalações do Fundo Azul/DGPM, sitas na Av. Dr. Alfredo 

Magalhães Ramalho, nº 6, 1495-006 Lisboa. Cada entrevista tem a duração máxima de 30 

minutos. 

 

4. O Júri deliberou que, no caso de não comparência do candidato(a) na entrevista profissional 

de seleção à hora e data que se encontra agendada por facto imputável ao próprio, e após 

uma tolerância de 10 minutos, dá-se por encerrada a entrevista, ficando o candidato(a) 

excluído(a) do respetivo método de seleção.  

 

5. Os candidatos serão excluídos do procedimento quando obtenham classificação inferior a 9,5 

valores na EPS, nos termos dos nº9 e nº10 do artigo 9º da Portaria. 

 

6. Consequentemente, e face ao acima exposto, o júri procedeu à identificação dos candidatos 

a convocar para o referido método de seleção, de acordo com o calendário constante do 

ANEXO I à presenta ata, da qual faz parte integrante. 

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, 

 

 

 

  Engª. Conceição Santos 

 

 

 

 

 

A 1ª vogal efetiva, 

 

 

 

 

Dra. Sandra Silva 

A 1ª vogal suplente, 

 

 

 

 

Dra. Rute de Assis Pires 
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ANEXO I 

Agendamento da Entrevista Profissional de Seleção – OE202203/0102 [Ref. B] 

Nome 
Classificação 

da AC 

Entrevista Profissional de 

Seleção (EPS) 

DATA                          HORA 

Mafalda Sofia Mendes Azenha Paiva 18,30 08-09-2022 09h30 

Bruno Filipe Barroso Amorim Pontes 17,60 08-09-2022 10h15 

Rui Fernando Cavaco Godinho Veiga 17,40 08-09-2022 11h00 

Ana Margarida Ramires Branco dos 

Santos Silva Maia Leão 
17,25 08-09-2022 11h45 

Pedro Nuno Matos Pinto Monteiro 

Afonso 
15,15 08-09-2022 14h00 

Diana Isabel dos Santos Ferreira Veigas 14,80 09-09-2022 09h30 

Diana Margarida Marques Dias 14,40 09-09-2022 10h15 

Rui Alexandre Henriques de Abreu 14,10 09-09-2022 11h00 

Madalena Sofia Garcia Rebelo 14,00 09-09-2022 11h45 

Maria Manuela de Oliveira Passos da 

Silva 
14,00 09-09-2022 14h00 
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