
 
 

ATA N.º 3 

 

Aos (vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois), por videoconferência, reuniu o 

Júri do procedimento concursal para a contratação excecional de um trabalhador, na modalidade de 

contrato de trabalho a termo incerto para exercício de funções como Data Manager, na equipa da 

Direção de Comunicação e Marca, pelo período máximo de execução dos projetos PRR. 

 

A reunião decorreu com a presença dos seguintes elementos do júri: 

Presidente: Nuno Correia Salgado 

1.º Vogal Efetivo: Bruno Alexandra Marques de Figueiredo 

1.º Vogal Suplente: Patrícia Alexandra Marques Pronto 

2.º Vogal Suplente: Paulo Henrique Farias Barbosa  

 

A reunião teve a seguinte Ordem de Trabalhos:  

1. Análise de contestação em sede de Audiência Prévia;  

 

1. Análise de contestação em sede de Audiência Prévia;  

Terminado o período de audiência prévia, para a contratação excecional de 1 (um) Técnico, para o 

exercício de funções como Data Manager, na modalidade de contrato de trabalho a termo incerto, no 

âmbito dos projetos do Plano de Recuperação e Resiliência, o júri analisou as alegações rececionadas, 

nos seguintes termos: 

Código 
Candidatura 

Nome do 
candidato/a 

Pronúncia Apreciação do Júri 

C202209/54739 Rui Sousa 

“Por lapso não foi feito o upload do ficheiro em 
falta, que o remeto em anexo. Solicito que o 
mesmo seja considerado e aceita a minha 
candidatura.” 

O júri deliberou manter a admissão da 
candidatura e convocar o candidato 
para o 2.º método de seleção. 

C202208/54339 
Cristina 
Oliveira 

“Bom dia,  
Venho pelo presente meio enviar o comprovativo 
de contrato de trabalho em funções públicas. 
Atentamente, 
Cristina Oliveira” 

O júri deliberou manter a exclusão da 
candidata, pelo motivo abaixo 
indicado: 
O documento apresentado não é 
requisito obrigatório/exigido no aviso 
de abertura publicado na BEP.  
 

 

 



 
 

De seguida, o júri deliberou por unanimidade, notificar os candidatos/as através de correio eletrónico com 

recibo de entrega de notificação, nos termos do artigo 10.º da Portaria 125-A/2019, de 30 de abril. 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, após 

a respetiva aprovação unânime, vai ser assinada pelos seus membros.  

 

 

________________________________ 

O Presidente 

Nuno Salgado 

 

 

 

________________________________ 

O 1º Vogal Efetivo 

Bruno Figueiredo  

 

 

 

________________________________ 

O 1º Vogal Suplente 

Patrícia Pronto 

 

 

 

________________________________ 

O 2º Vogal Suplente 

Paulo Barbosa 
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