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ATA NÚMERO TRÊS 
APRECIAÇÃO DAS ALEGAÇÕES NO ÂMBITO AUDIÊNCIA DOS INTERESSADOS 

 
PROCEDIMENTO CONCURSAL COM VISTA AO RECRUTAMENTO EM REGIME CONTRATO DE 
TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO DE DOIS (2) TÉCNICOS 
SUPERIORES NA ÁREA DE GESTÃO DO ARQUIVO, DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO. 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, pelas dez horas, 

reuniu-se via videoconferência o Júri do Procedimento Concursal em epígrafe, composto pelos 

seguintes membros: Presidente: Rita da Silva Santos de Carvalho, Chefe de Divisão da Divisão de 

Apoio ao Conselho Diretivo; 1.º Vogal: Paula Cristina Veloso Meireles, Técnica Superior da 

Divisão de Apoio ao Conselho Diretivo – Coordenadora do grupo de Arquivo, Documentação e 

Informação; 2.º Vogal: Ana Sofia Castro Ferradosa, Técnica Superior da Divisão de Gestão de 

Recursos Humanos; em cumprimento do prazo estabelecido no artigo 16.º, n.º 4 da Portaria n.º 

233/2022, de 9 de setembro, a fim de apreciar as questões suscitadas pelos candidatos 

excluídos, no exercício da audiência dos interessados. 

 

Entrando na ordem de trabalhos verificou-se não ter existido qualquer questão submetida no 

âmbito da audiência dos interessados. 

 

Foi decidido notificar os candidatos admitidos da sua admissão ao procedimento concursal em 

epígrafe, bem como da transição para a fase de aplicação do primeiro método de seleção, por 

meio de e-mail com recibo de entrega da notificação, no prazo máximo de cinco dias úteis a 

contar do momento da data da presente Ata, informando ainda que deverão comparecer no dia 

03 de março, na hora e local indicado na convocatória para realizar o primeiro método de 

seleção, a prova conhecimentos. 

 

Nada mais havendo a tratar nem para constar, deu o Júri por encerrada a reunião da qual 

elaborou a presente ata que vai ser rubricada e a final assinada pelos seus elementos. 

 

 

PRESIDENTE           
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1º VOGAL EFETIVO          

2º VOGAL EFETIVO          
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