Procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho, na carreira e
categoria de técnico/a superior, na Divisão de Administração e Recursos Humanos (DARH), da
Direção de Serviços de Comunicação e de Gestão Administrativa e Financeira (DSCGAF), do mapa
de pessoal da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo.
Aviso n.º 11839/2022, publicado no DR n.º 112, 2.ª série, de 9 de junho de 2022
BEP OE202206/0422

ATA DE REUNIÃO

Designação da Reunião:
4ª Reunião de Júri
Local:

Data e hora: 13/10/2022
11 horas

Instalações da CCDR LVT
Presenças:
Nome


Maria Rosa Fradinho

Cargo
Diretora de Serviços da

Entidade
CCDR-LVT

DSCGAF


Ana Azinheiro

Chefe de Divisão da DARH CCDR-LVT



Maria do Céu Ribeiro

Chefe de Divisão da DGFP CCDR-LVT

Ordem de trabalhos:
Pontos

OT2

Assuntos
Correção da prova de conhecimentos realizada no dia 13 de outubro, pelas 11 horas, nas
instalações da CCDR LVT;
Elaboração da lista com o resultado do 1.º método de seleção

OT3

Agendamento da entrevista profissional de seleção

OT1

Documentos de base:
I08639-202205-DSCGAF/DARH

Aos 13 dias do mês de outubro de 2022, pelas 14 horas, reuniu, na sede da CCDR LVT, o júri do
procedimento concursal comum em epígrafe, designado por despacho da Senhora Presidente da Comissão
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de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT), datado de 12 de maio
de 2022; júri constituído por Maria Rosa Fradinho, Diretora de Serviços da DSCGAF da CCDR LVT, que
preside e pelas vogais, Ana Azinheiro, 1.º vogal efetiva, Chefe da Divisão de Administração e Recursos
Humanos (DARH) da CCDR LVT e Maria do Céu Ribeiro, 2.ª vogal efetiva, Chefe de Divisão de Gestão
Financeira e Patrimonial (DGFP) da CCDR LVT .
Apenas compareceu à prova de conhecimentos a candidata Tânia Cristina da Silva Patacas (anexo 1), que
obteve a classificação de 11,90 valores em resultado da aplicação deste método de selecção (anexo 2).
Nessa sequência o júri, de acordo com o estabelecido no artigo 22.º da Portaria n.º 233/2022, de 9 de
setembro, elaborou e aprovou a lista com os resultados da aplicação do método de selecção: Prova de
Conhecimentos (lista que consta igualmente no anexo 3):

Candidata

Classificação obtida na Prova de Conhecimentos

Tânia Cristina da Silva Patacas

11,90

Candidatos/as não aprovados/as Fundamentação
Diana Daniela Morais Rondão

a)

Paulo Alexandre Moreira dos a)
Santos Cardoso
Sandra Isabel Almeida Gonçalves

a)

a) De acordo com o estabelecido no ponto 12 do aviso de abertura do procedimento concursal “Cada
um dos métodos de seleção é eliminatório, sendo excluídos do procedimento os/as candidatos/as
que não compareçam a qualquer um, ou que tenham obtido uma valoração inferior a 9,5 valores
num dos métodos de seleção, não lhes sendo aplicado o método de selecção seguinte”.
Atenta a classificação obtida, o júri deliberou notificar a candidata Tânia Cristina da Silva Patacas para a
realização da entrevista profissional de selecção no dia 14/10/2022, pelas 15 horas, nas instalações da CCDR
LVT.
Mais deliberou notificar os candidatos que não compareceram à prova de conhecimentos para efeitos de
audiência de interessados nos termos do disposto no artigo 121.º do CPA.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi elaborada ata que, depois de lida e achada
conforme, vai ser assinada e rubricada por todos os membros do júri presentes.

O júri:
_____________________________________________________________________________
(Presidente de júri)

_____________________________________________________________________________
A 1.º Vogal efetiva

_____________________________________________________________________________
A 2ª Vogal efetiva

