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ASSUNTO: 

Ata n.º 7 do júri - Procedimento concursal para constituição de reservas de recrutamento para a 
carreira e categoria de assistente técnico na área de apoio administrativo, em regime de contra-
to de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado - Definição dos critérios de igual-
dade de valoração para elaboração da Lista Unitária de Ordenação Final 

 

Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, pelas 10h00 horas, reuniu o júri do 

procedimento concursal, const ituído pelo Chefe de Divisão de Administração e Finanças, Ricardo Alexandre 

Ramos Barbosa, na qualidade de Presidente, a Técnica Superior do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, 

Liliana Sofia Fernandes Duarte, na qualidade de 1.º vogal efet ivo e a Técnica Superior do Serviço de Gestão 

de Recursos Humanos, Célia Maria Gonçalves, na qualidade de 2.º vogal efet ivo, aberto por despacho do Sr. 

Vice-Presidente da Câmara datado de 23 de março de 2022, a f im de proceder à definição dos critérios de 

igualdade de valoração para elaboração da Lista Unitária de Ordenação Final. 

Em cumprimento do disposto no art igo 26.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada 

pela Portaria n.º 12-A/2021 de 11 de janeiro, o júri procede à ordenação final dos candidatos que 

completaram o procedimento com aprovação em todos os métodos de seleção aplicados. 

Tendo sido verif icadas situações de igualdade de valoração, conforme lista em anexo, foi aplicado o critério 

de ordenação preferencial em função da valoração obt ida no primeiro método de seleção, conforme 

disposto no n.º 2 do art igo 27.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria 

n.º 12-A/2021 de 11 de janeiro. Relat ivamente às situações que não se encontram previstas no referido artigo, 

nem previstas em lei ou regulamento, foi decidido a aplicação do critério de desempate por sorteio.  

O critério de ordenação preferencial em função da valoração obt ida no primeiro método de seleção foi 

aplicado às candidatas Joana Sofia de Oliveira Santos e Carolina Costa Pina Lobato da Silva, que obt iveram o 

8º lugar de ordenação final e 9º lugar de ordenação final, respet ivamente. 

O critério de desempate pelo método de sorteio será realizado na presença das seguintes candidatas, em 

situação de igualdade valoração, em data e hora a definir pelo júri: 
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• Ana Rita Ramos Cortes Feliciano 

• Carla Alexandra da Silva Inácio Faust ino 

• Maria Amélia Vidal Oliveira 

• Maria de Fát ima Gonçalves de Almeida 

• Elisa Maria Galvão 

• Patricia Alexandra Brissos  

• Tânia Sofia da Silva Neves 

• Daniela Alexandra Pereira Rodrigues Guerreiro 

• Leandra Isabel Silva Carvalho 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi elaborada a presente ata que vai ser assinada 

por todos os membros do júri. 

 

Presidente do Júri 

  

 

 

 

1º Vogal 

  

 

 

 

2º Vogal 
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