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ATA N.° 4

Aos dezasseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, pelas dez horas, nas

instalações da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB), reuniu o Júri do procedimento

concursal comum, nomeado pelos despachos do Sr. Secretário Executivo, n°5/2022 e n.°6/ 2023,

para recrutamento de um trabalhador da carreira! categoria de Técnico Superior na área da

Economia/Gestão, a afetar à Estrutura de Apoio Técnico da CIMBB, para constituição de Relação

Jurídica de emprego Público, na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado,

constituído da seguinte forma: — — —------- —

Presidente: Pedro Miguel Marfins Dias, Coordenador do Gabinete de Planeamento Estratégico,

Assessoria Técnica e Projetos da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa; --— —----

Primeiro vogal: Pedro Gonçalo da Cruz Grácio, Técnico Superior, a desempenhar funções no

Gabinete de Planeamento Estratégico, Assessoria Técnica e Projetos da Comunidade

Intermunicipal da Beira Baixa; — — —

Segunda vogal: Mónica Liiana Dias Cardoso, Jurista, Técnica Superior da Comunidade

Intermunicipal da Beira Baixa; — —---------- —--—------ —

O Júri iniciou os trabalhos com a finalidade de analisar as eventuais reclamações apresentadas em

sede de audiência prévia, bem como analisar a entrega dos elementos em falta solicitados,

relativamente à lista provisória de concorrentes admitidos e excluídos ao procedimento supra

identificado, nestes termos: --------- —--— — —---——-- — —

1. Foram notificados da intensão de exclusão, pelos motivos expressos na ata n.°3 do juri do

procedimento, os seguintes concorrentes: --- —---- —------ —

1. Adriana Pinto Pereira

2. Afonso Emanuel Ventura Gavinhos Reis Fontão

3. Ana Carolina Brito Gama

4. Ana Marta de Jesus Coentro Soares

5. Andreia dos Santos Gameiro

6. Ángela Matilde Valério Calado

7. Cátia Sofia da Costa Leandro

8. Dora Ribeiro

9. Fernanda Maria Campos Poças Salgueiro
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10. Gonçalo Martins Antunes

11. Inês Alexandra Vaz Cardoso

12. Inês Catarina Pinheiro Calado

13. Joana Pereira Silva

14. João Pedro Alves Martins dos Santos Serrasqueiro

15. João Pedro Paussão Gavancha Lopes

16. Margarida Maria de Mendonça

17. Maria Inês Sanches Jóia Alves

18. Mário M. F. Cardoso

19. Mansa Alexandra Gardete Correia

20. Pedro Filipe Freitas Marfins

21. Teima Fiipa Lucas Afonso Carrilho

22. Tiago José Cabral Nunes

2. Apresentaram reclamação/exposição, os concorrentes:

i. Afonso Emanuel Ventura Gavinlaos Reis Pontão;

ii. Teima Fiipa Lucas Afonso Carrilho.

Em relação aos dois concorrentes, Afonso Emanuel Ventura Gavinhos Reis Fontão e Teima

Fiipa Lucas Afonso Carrilho, o júri registou a intenção de os excluir do procedimento por

não apresentarem a licenciatura exigida no aviso de abertura, prevista no ponto 16: “Nível

habilitacional exigido: Licenciatura na área da Economia/Gestão, em conformidade com o artigo 86.°

da LTFP, sem possibilidade de substituição do nível habilitacional exigido porformação ou experiência

profissional. “, o que implica nos termos do disposto no ponto 19.6 do aviso de abertura, e da

alinea a) do n.°5 do artigo 15.° da portaria 233/22, de 9 de setembro, a exclusão do

procedimento.

i. O concorrente Afonso Emanuel Ventura Gavinhos Reis Pontão na sua exposição em sede

de audiencia prévia, começa por citar uma publicação de 2013, relativa à LVCR, Lei 12-A,

de 27/02, já revogada pela atual LTFP, Lei 35/2014, de 20/06, pela qual se rege o presente

procedimento concursal: “ a publicaçffo editada em 2013 pela Provedor da Justiça “O Recrutamento de Trabalhador

Público’, da autoria da Doutora Ana Neves, restringir os concorrentes a concurso co,,, base ,l,,n,a lice,,cialnra especifica, quando a lei

exige apenas iiiii uiveI de habilitaçtTa acadé,,,ica e, quando necessário e previsto no iiiapa de pessoal, uma detenninada álea defor,uaçfto,

tal significa que os concursos devem organizar a seleção atendendo à cai-rei,-” e nível de habilitações correspondente; e só,

excecionaln,ente, quando seja i,nprescindível (para a exercício da atividade do posto de trabalho), podem considerar álea ou áreas de

jb,mação acadé,,uca. Pai-a a caileira de Técnico Superior, co,,, o Grau de conzplexidade Funcional 3 é exigida iliBa licenciatura ou grau
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acadenuco superior a esta. Não sendo especificado a área deformação.” Posteriormente alega que -embora não possua lima

licenciatura em gestão ou economia, tenho vasta experiência na área de gestão, tendo trabalhado na área como gerente por dez anos.

/11cm disso, possuo uma liceudatnra em ontra área, que também pode ser considerada relevante para as funções deste cargo,

coniplementada pela Pos—Graduação em Gestão de Empresas do curso de Mestrado eu: Gestão de Empresas, que, pese o facto de não

confe rir grau acadeuuco, de acordo com a DGES, é uni tipo deformação mais prática, de teor mais profissional que permite adquirir

conhecimentos mais aprofundados sobre uma determinada área, e, sublinhe—se, que é parte de um percurso académico que entendo

conclu:rC..)” Assim, eu: conclusão, entendo que a exigência de uma licenciatura especifica para cargos em gestão ou economia pode ser

considerada discrinunatóna, na medida clii que pode limitar o número de concorrentes qualificados para a carreira de Técnico Superior.

A lei prevê apenas a exigência de um certo nível de habilitação académica, o que significa que os concorrentes deveu: ter as habilitações

e qualificações uecessárias para realizaras funções do cargo precisamente para não violar o preceituado no artigo 47., ii. 2, da CRP E

termina pedindo que o júri reconsidere a sua experiência. —----- —

ii. Relativamente à concorrente, Teima Fiipa Lucas Afonso Carrilho, na sua exposição em

sede de audiência prévia, alega em sintese que solicita a avaliação da sua licenciatura e a

avaliação da experiencia profissional, uma vez que entende a concorrente que a

licenciatura detida abrange vários ramos da gestão. — — —

Analisadas as exposições importa referir que: — —------ —

No aviso de abertura do procedimento concursal é referido no ponto 16, que as

licenciaturas exigidas são as indicadas, e que não existe a possibilidade de substituição

do nível habiitacional exigido por formação ou experiência profissional. Essa restrição,

acenta na caracterização do posto de trabalho tal como é feita no mapa de pessoal da

Comunidade Intermunicipal, e neste está contemplado o recrutamento de um Técnico

superior com licenciatura na área definida. — —

O mapa de pessoal tem caráter normativo, e é, um instrumento de planeamento e de

controlo da despesa pública, uma garantia preventiva do não afeiçoamento do concurso

à situação particular de algum concorrente, pelo que ao júri, impõe-se a tarefa de cumprir

com as particularidades do aviso aberto pela entidade.

Estando o recrutamento dependente da caracterização do posto de trabalho, tal como é

feita no mapa de pessoal, quanto à atividade cujo exercício envolve, e quanto ao nível

académico e, se for o caso, área de formação, tal vinculação às licenciaturas previstas no

Aviso de Abertura, são por essa razão obrigatórias e asseguram a dimensão normativa

assinalada ao mapa de pessoal. —---- — —------ — —

Pelo exposto, considerou o juri não ser de atender as exposições dos concorrentes, Afonso

Emanuel Ventura Gavinhos Reis Fontão e Teima Fiipa Lucas Afonso.



os
3. Aos concorrentes a seguir indicados foi solicitado que juntassem às suas candidaturas a

declaração sobre a proteção de dados, para efeitos de tratamento dos seus dados pessoais:

1) Trina Gabriela da Costa Martins

2) José Paulo Martins Mateus

3) Vinícius Vasconcelos Diogo

Apenas o concorrente Vinicios Vasconcelos Diogo, juntou a declaração solicitada. Não sendo

matéria de exclusão, o juri considerou que os outros concorrentes, caso estejam presentes no

momento de aplicação do primeiro método de seleção, concluam com a assinatura daquele

documento.

4. As concorrentes Luciana Fiipa Silva Costa e Teima Catarina Martiris Gonçalves Juntaram

os elementos solicitados pelo júri na ata n.° 3. Analisados os elementos juntos, deliberou o

júri admitir as concorrentes ao procedimento.

5. Por todo o exposto o juri deliberou por unanimidade:

A. Não atender a reclamação/exposição do concorrente Afonso Emanuel Ventura

Gavinhos Reis Fontão.

B. Admitir os concorrentes:

1. Alcino Amaro Barata
2. Ana Catarina Marques dos Santos Aparício
3. Ana Maria Rodrigues do Nascimento
4. Ana Sofia Simões Freire dos Santos Antunes Marujo
5. André Monteiro Pires
6. António Rui Lourefro Duarte
7. Carla Sofia Oliveira Duarte
8. Carlos Alexandre Martiris Lucas
9. Célia Maria Jorge Nunes Ramos
10. Cláudia Alexandra do Nascimento Moreira
11. Cristina Leão Rodrigues Sanches
12. Daniela Lourenço Martins
13. Felicidade Azevedo Lourenço Martins
14. Gonçalo Santos Moreira
15. Irene Paula Lourenço Antunes Marques
16. Irina Gabriela da Costa Martins
17. Joana Catarina Mendes de Carvalho
18. João Elias André Rafael
19. João Filipe Peres dos Santos
20. José Paulo Martins Mateus
21. Luciana Fiipa Silva Costa
22. Margarida de Fátima Lopes Candeias
23. Miguel Antunes Valente
24. Mónica Correia de Andrade
25. Neuza Maria Pereira Batista
26. Nuno Miguel Rebelo Cebola
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27. Oleksandra Zasinets
28. Patrícia Estêvão Pires
29. Rafael João de Almeida Dias
30. Rui Manuel Alves Barata
31. Sara Isabel Pereira Duarte Pires
32. Sara Isabel Sória Gonçalves Feres
33. Sofia Alexandra Cardoso Dias
34. Sofia Isabel dos Santos Figueiredo Vaz
35. Sofia Margarida Silva dos Santos
36. Vinícius Vasconcelos Diogo
37. Teima Catarina Martins Gonçalves.

C. Excluir os concorrentes:

1. Adriana Pinto Pereira
2. Afonso Emanuei Ventura Gavinhos Reis Fontão
3. Ana Carolina Brito Gama
4. Ana Marta de Jesus Coentro Soares
5. Andreia dos Santos Gameiro
6. Ângela Matilde Valério Calado
7. Cátia Sofia da Costa Leandro
8. Dora Ribeiro
9. Fernanda Maria Campos Poças Salgueiro
10. Gonçalo Marfins Antunes
11. Inês Alexandra Vaz Cardoso
12. Inês Catarina Pinheiro Calado
13. Joana Pereira Silva
14. João Pedro Alves Martins dos Santos Serrasqueiro
15. João Pedro Paussão Gavancha Lopes
16. Margarida Maria de Mendonça
17. Maria Inês Sanches Jóia Alves
18. Mário M. F. Cardoso
19. Mansa Alexandra Gardete Correia
20. Pedro Filipe Freitas Marfins
21. Teima Fiipa Lucas Afonso Carrilho
22. Tiago José Cabral Nunes

D. Dar cumprimento ao disposto no n.° 4 do artigo 16. O e no n. 1 do artigo 6. ° da

Portaria n. 233/2022 de 9 de setembro, notificar os candidatos admitidos da decisão

de admissao, e iniciar a aplicação dos métodos de seleção que tem como primeiro

método a prova escrita de conhecimentos, a agendar no mais curto espaço de tempo.

E, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que depois

de aprovada vai ser assinada por todos os membros do júri.
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O Júri,

_____ ~ ____


