
 

ATA N.º 3 

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA RECRUTAMENTO DE UM TÉCNICO SUPERIOR EM REGIME DE 

CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS A TERMO RESOLUTIVO CERTO, NO ÂMBITO DO PROJETO 

UIDB/04292/2020, PUBLICADO SOB AVISO (EXTRATO) N.º 22324/2022, DR, 2ª SÉRIE, N.º 225, DE 

22/11/2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, pelas dezoito horas, reuniram, 

através de videoconferência, os elementos do júri do procedimento concursal supra identificado, constituído 

por, Maria Manuel Gil de Figueiredo Leitão da Silva, Professora Coordenadora da Escola Superior Turismo e 

Tecnologia do Mar de Peniche, na qualidade de Presidente e  Paulo Jorge de Sousa Maranhão, Professor 

Coordenador da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche e Carla Maria Barbosa Da Cruz 

Guimarães, Professora Adjunta da Escola Superior de Saúde na qualidade de vogais.------------------- 

--------A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------- 

--------Ponto um - proceder à apreciação das questões suscitadas pelos candidatos, no âmbito de audiência 

dos interessados, na sequência da notificação efetuada por email em 07/06/2022 e da publicitação da lista 

provisória de candidatos admitidos e excluídos ao procedimento concursal. -------------------------------------------- 

--------Ponto dois – proceder à avaliação curricular dos candidatos admitidos, e sua publicitação conforme 

estatuído no artigo 25.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, republicada pela Portaria n.º 12-A/2021, 

de 11 de janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Ponto três – proceder à marcação da data para a realização da Entrevista Profissional de Seleção. ------ 

--------No cumprimento do ponto um da ordem de trabalhos o júri verificou que a candidata Ana Jorge 

Guerreiro Fernandes, veio questionar a razão da sua exclusão, uma vez que tinha procedido à assinatura do 

formulário de candidatura. Analisado o processo o júri verificou que, efetivamente, o formulário está assinado, 

tendo deliberado pela admissão da candidata. ----------------------------------------------------------------------------------- 

--------Nestes moldes, o júri elaborou a lista definitiva de candidatos admitidos e a lista definitiva de candidatos 

excluídos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I – Lista definitiva de candidatos/as admitidos/as: 

Nome 

Alina de Sousa Marcelino 

Ana Carolina Marmelo Bogalho 

Ana Jorge Guerreiro Fernandes  

Daniel Alexandre Cardoso Rodrigues 

Eliana Filipa dos Santos Venâncio 

João Miguel Anacleto Correia 

Luana Granada Almeida 

Miguel Lopes Paulino 

Olga Mouteira Azevedo 

Paulo Alexandre Frias Fernandes 

Sara Maria Zdanowsky de Carvalho 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



-------- No cumprimento do ponto dois da ordem de trabalhos o júri procedeu à Avaliação Curricular dos 

candidatos admitidos, com a aplicação da fórmula prevista na ata n.º 1. Assim, os resultados da Avaliação 

Curricular são os que constam na tabela infra, sendo excluídos do procedimento concursal os candidatos que 

obtiveram uma valoração inferior a 9,5 valores, não lhes sendo aplicado o método de seleção seguinte, a saber 

Entrevista Profissional de Seleção, nos termos do n.º 10 do artigo 9.º da citada Portaria. ---------------------------- 

III – Resultado Avaliação Curricular  

NOME Resultado Avaliação Curricular 

Alina de Sousa Marcelino 8,2 

Ana Carolina Marmelo Bogalho 9,7 

Ana Jorge Guerreiro Fernandes  8,2 

Daniel Alexandre Cardoso Rodrigues 9,7 

Eliana Filipa dos Santos Venâncio 9,7 

João Miguel Anacleto Correia 4,7 

Luana Granada Almeida 13,9 

Miguel Lopes Paulino 4,7 

Olga Mouteira Azevedo 12,4 

Paulo Alexandre Frias Fernandes 14,7 

Sara Maria Zdanowsky de Carvalho 4,7 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Mais deliberou o júri proceder à convocatória dos candidatos que, tendo sido aprovados na Avaliação 

Curricular, integram o conjunto previsto no ponto 17 do Aviso de abertura do concurso OE202211/0744, para 

a realização do método de seleção Entrevista Profissional de Seleção por email, nos termos do n.º 1 do artigo 

10.º da Portaria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

As entrevistas terão lugar no dia treze de março de dois mil e vinte e três, na Sala de Reuniões nas instalações 

do Cetemares conforme os horários constantes na tabela infra: ------------------------------------------------------------ 

Nome Hora da Entrevista 

Ana Carolina Marmelo Bogalho 9:30 

Daniel Alexandre Cardoso Rodrigues 10:00 

Eliana Filipa dos Santos Venâncio 10:30 

Luana Granada Almeida 11:00 

Olga Mouteira Azevedo 11:30 

Paulo Alexandre Frias Fernandes 12:00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de que foi lavrada a presente ata que vai ser assinada por 

todos os membros do júri. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Júri, 
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