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ATA N.º 2 

 

Procedimento concursal externo de ingresso para recrutamento de um técnico superior 

para o Gabinete de Planeamento, Avaliação e Qualidade (GPAQ), para ocupação, na 

modalidade de relação jurídica de emprego público titulada por contrato de trabalho em 

funções públicas por tempo indeterminado, de 1 (um) posto de trabalho, previsto e não 

ocupado, constante do mapa de pessoal da Universidade Aberta 

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

instalações da Universidade Aberta, sitas no Edifício da Almirante Barroso, reuniu o júri do 

procedimento concursal acima referenciado, constituído pelos seguintes elementos: Dra. 

Valentina Azinheira Matoso, Administradora da Universidade Aberta, como Presidente, Dr. 

Miguel Duarte de Abreu Pereira, Técnico Superior do Gabinete de Planeamento, Avaliação e 

Qualidade da Universidade Aberta, como 1º vogal efetivo e Dra. Célia Maria Cruz Fonseca de 

Matos, Chefe de Divisão de Recursos Humanos da Universidade Aberta, como 2º vogal 

efetivo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A reunião teve como objetivo proceder: -------------------------------------------------------------------- 

• à verificação dos elementos apresentados pelos candidatos, tendo em vista a respetiva 

admissão, ou não, ao procedimento; 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• Proceder à avaliação curricular da única candidata opositora-------------------------------------- 

O Júri verificou os candidatos que reúnem e não reúnem os requisitos formais de 

provimento, mencionados nos pontos 8, 9 e 10 do aviso de abertura------------------------------- 

Dado que apenas existe uma candidata opositora ao procedimento concursal, o júri 

deliberou, aprovar o projeto de Lista de candidatos admitidos, não havendo lugar a qualquer 

exclusão, que constitui o anexo I à presente ata e da qual faz parte integrante, bem como, de 

acordo com o disposto no artigo 124.º, n.º 1, alínea f) e n.º 2, do Código do Procedimento 
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Administrativo (CPA), dispensar a audiência prévia da interessada, por só haver uma 

interessada e a mesma não ter sentido prático. ----------------------------------------------------------- 

Deliberou ainda o júri dar conhecimento à candidata da valoração obtida na avaliação 

curricular, conforme anexo II, que faz parte integrante da presente ata. --------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente 

ata, que vai ser assinada por todos os membros do Júri. ------------------------------------------------ 

 

___________________________ 

Valentina Azinheira Matoso 

Administradora 

 

 

 

 

___________________________ 

Miguel Duarte de Abreu Pereira 

Técnico Superior do Gabinete de Planeamento, Avaliação e 

Qualidade  

 
 

 

 

 

___________________________ 

Célia Maria Cruz Fonseca de Matos 

Chefe de Divisão de Recursos Humanos 
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ANEXO I | ATA N.º 2 

 

Procedimento concursal externo de ingresso para recrutamento de um técnico superior 

para o Gabinete de Planeamento, Avaliação e Qualidade (GPAQ), para ocupação, na 

modalidade de relação jurídica de emprego público titulada por contrato de trabalho em 

funções públicas por tempo indeterminado, de 1 (um) posto de trabalho, previsto e não 

ocupado, constante do mapa de pessoal da Universidade Aberta 

 

LISTA DE CANDIDATOS ADMITIDOS 

 

Ana Luisa Gelásio Florentim 
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ANEX0 II | ATA N.º 2 

PROCEDIMENTO CONCURSAL EXTERNO PARA PROVIMENTO DO CARGO/CATEGORIA DE UM 
TÉCNICO SUPERIOR GABINETE DE PLANEAMENTO, AVALIAÇÃO E QUALIDADE (GPAQ) 

N.º NOME COMPLETO HAc FP EP AC 

1 Ana Luisa Gelásio Florentim 
16,0 14,0 10,0 12,50 

      

      

 
HAc=Habilitações Académicas 

    

 
FP=Formação Profissional 

    

 
EP=Experiência Profissional 

    

 
AC=Avaliação Curricular 
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