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ATA N.º 3 

Ao décimo nono dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois reuniu o júri do procedimento 

concursal para ocupação de um posto de trabalho em regime de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado para a carreira e categoria de Técnico Superior do mapa de 

pessoal do Instituto Superior Técnico, para a área de Relações com o Exterior – Parcerias 

Empresariais, aberto pelo Aviso n.º 20729/2022 publicado no Diário da República, 2ª Série, nº209, 

de 28 de outubro de 2022. 

O júri foi constituído por Pedro Miguel Gomes Abrunhosa Amaral, Vice-Presidente para as 

Ligações Empresariais e Operações e Presidente do Júri, por Carla Cristina Augusto Patrocínio, 

Coordenadora da Área de Transferência de Tecnologia e primeiro vogal, e por Beatriz Trindade 

Mendes, Coordenadora do Núcleo de Parcerias Empresariais e segundo vogal. 

A reunião teve como objetivo apreciar as alegações apresentadas pelos candidatos em fase de 

audiência de interessados, relativamente à intenção de exclusão do procedimento concursal na 

sequência da análise das candidaturas apresentadas. 

Na sequência da notificação efetuada, apresentaram alegações dois candidatos. O júri analisou 

atentamente estas alegações e reanalisou as candidaturas, tendo deliberado o seguinte: 

Geordias Graça Ananias de Carvalho. A intenção de exclusão deste candidato foi motivada por 

o mesmo não ter declarado reunir os requisitos gerais necessários à constituição de vínculo de 

emprego público, constantes do artigo 17.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 

aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual. 

Em sede de audiência de interessados, o candidato alega que no momento da candidatura não 

submeteu o formulário de inscrição por lapso, e apresentou o referido documento, no qual declara 

ter de robustez física e perfil psíquico necessários ao desempenho das funções do posto de 

trabalho concursado, suprindo deste modo as omissões de que padecia a sua candidatura. 

Matilde Alexandra Pinto Vieira. A intenção de exclusão desta candidata foi motivada por a 

mesma não ter declarado reunir os requisitos gerais necessários à constituição de vínculo de 

emprego público, constantes do artigo 17.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 

aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual. 

Em sede de audiência de interessados, a candidata alega que no momento da candidatura não 

submeteu a declaração por lapso, e declarou ter robustez física e perfil psíquico necessários ao 

desempenho das funções do posto de trabalho concursado, suprindo deste modo as omissões 

de que padecia a sua candidatura. 
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O Júri deliberou por unanimidade considerar sanados para todos os efeitos os vícios que 

fundamentaram a decisão de exclusão dos candidatos e, em consequência, readmiti-los. 

Na sequência das deliberações tomadas, procedeu-se à alteração da lista de candidatos 

admitidos e excluídos, a qual faz parte integrante da presente ata e substitui, para todos os 

efeitos, a lista anexa à ata n.º 2. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, 

que depois de lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. 
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LISTA DE CANDIDATOS ADMITIDOS E EXCLUÍDOS 

Procedimento concursal para ocupação de um posto de trabalho em regime de contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a carreira e categoria de Técnico 

Superior do mapa de pessoal do Instituto Superior Técnico, para a área de Relações com o 

Exterior – Parcerias Empresariais, aberto pelo Aviso n.º 20729/2022 publicado no Diário da 

República, 2ª Série, nº209, de 28 de outubro de 2022. 

 

1. Candidatos admitidos 

Adriana Alves Faria Oliveira 

Alberto Miguel Rosales Ledo 

Alexandre Guimarães da Rocha Páris 

Ana Catarina Godinho da Silva 

Ana Filipa da Piedade Maurício 

Ana Paula Vazquez Cardoso 

Ana Sofia Duarte de Almeida 

Ana Sofia Horta Bretes 

António José Girão Figueira 

Catarina Pinto Ferreira 

Celina Marques dos Santos 

Cláudia Filipa Coelho Farias 

Cláudia Vanessa da Silva Vigário de Almeida Vaz 

Daniela Filipa Ribeiro Severino de Jesus 

Diana Filipa Ferreira De Almeida E Silva 

Diogo Manuel Martins Ferreira 

Eduardo Miguel Marques dos Santos 

Filipa Dias Duarte Moreira 

Filipa Mendes Cunha 

Gardênia de Santana Carneiro 

Geordias Graça Ananias de Carvalho 

Geórgia Kerle dos Santos Lima 

Jéssica Carina Henriques Arraiolos 

Joana Catarina Videira Madeira 

Joana Cordeiro Das Neves Ferreira 

João Paulo Tavares Carvalho 

João Pedro Marreiros Anastácio 

Laura Maria dos Santos Simão 

Liliana Raquel Lopes Rêgo Beirão 

Maria de Brito Serafim Cardoso Matias 

Maria João Pinto Fernandes da Silva Tavares Almeida 

Mariana Sofia Martins dos Santos 

Marlene Ferreira Simões Alexandre 

Matilde Alexandra Pinto Vieira 
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Nuno Ricardo Vieira Caetano 

Óscar Manuel Justo Pires 

Pedro Carlos Marques da Costa Alves 

Rosana Alice Barreira Santinha 

Rui Carlos Pereira da Silva Durão de Sá 

Sara Esteves Wunderly Gomes 

Teresa Duarte Pereira da Cruz 

Vanda Soraia Melo Pereira 

Vanessa Suzana Palma Lopes Espada 

Vítor Manuel Moita Cordeiro 

2. Candidatos excluídos 

Ana Filipa Marques do Nascimento – a) 

Ana Patrícia Alves Amador – a) 

Andreia Seia Rebotim – a) 

Artur Davide Oliveira Sepanas – a) 

Bernardo da Costa Carvalho Gouveia – a) 

Bruno Eliseu dos Santos Borges Seixas Aguiar – a) 

Carla Cristina de Almeida Gaspar Neves – a) – b) 

Cláudia Sofia Faustino de Oliveira – a) – b) 

Cláudia Sofia Pires Moura – a) – b) 

Diana Alexandra Travassos dos Santos Amaral – a) 

Diogo Alexandre Dias Moreira – a) 

Elsa Castello Espírito Santo Martins – a) 

Ewa Barbara Krepa Cravidão da Veiga – a) 

Fernando Freitas de Sousa – a) – b) 

Hélio Ricardo Filipe Cipriano – a) – b) 

Inês Isabel Duarte Pinto – a) – b) 

Isabel Simone Gonçalves Capelo de Almeida Seguro – a) – b) 

Joana Barreiros Lachica – a) – b) 

Manuel Maciel – a) – b) 

Márcia Sarmento Gonçalves Aparício – a) – b) 

Mariana Henriques Cardoso Reis – a) – b) 

Nádia Alexandra Marques Evaristo – a) – b) 

Natália Durango Benitez – a) – b) 

Neuza Pinto Saraiva da Silva da Luz Serrano – b) 

Rita Isabel Carapinha Espanca – a) 

Rita Maria Paisana Cabedal – a) 

Rui Pedro Coelho Vozone – a) 

Sebastião Pedro Afonso – a) 

Tiago Alexandre Marques dos Santos – a) 

Vanda Carla Alves do Monte – a) 

Vasco Barros Francês – a) 
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Fundamentos de exclusão 

a) Não indicação de cumprimento dos requisitos gerais. Candidato excluído por não ter 

declarado reunir os requisitos gerais necessários à constituição de vínculo de emprego público, 

constantes do artigo 17.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 

35/2014, de 20 de junho, nomeadamente através do preenchimento do campo adequado do 

formulário de candidatura, como previsto na subalínea i) da alínea d) do n.º 1 do artigo 19.º da 

Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, os quais eram expressamente solicitados, sob pena de 

exclusão, no ponto 4.1 da descrição do procedimento publicitada na Bolsa de Emprego Público. 

b) Ausência de comprovativo de licenciatura. Candidato excluído, nos termos dos artigos 17.º, 

n.º 1, e 20.º, n.º 8, alínea a), da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, por não ter feito prova de 

deter o grau de licenciado, conforme requerido nos pontos 4.2 e 8.3.a) da descrição do 

procedimento publicitada na Bolsa de Emprego Público, exigível de acordo com o disposto no 

anexo à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 

junho, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do seu artigo 86.º. 

 
O Júri, 

 

 

 

Pedro Miguel Gomes Abrunhosa Amaral  
Presidente 

 

 

 

Carla Cristina Augusto Patrocínio 
Vogal 

 

 

 

Beatriz Trindade Mendes  
Vogal 
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