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                   ATA Nº 7 

Procedimento concursal comum de recrutamento de 1 (um) técnico superior, com vínculo prévio de 

emprego público por tempo indeterminado, para ocupação de 1 (um) posto de trabalho nos Centros 

de Educação e Desenvolvimento de Tipo 2, da Casa Pia de Lisboa I.P., do mapa de pessoal da Casa 

Pia de Lisboa, I. P.  

(Aviso nº 13407/2022). 

 

--- Aos vinte e dois dias do mês de Dezembro de dois mil e vinte dois, pelas quinze horas, o júri do 

procedimento concursal em referência, designado por despacho do Senhor Vogal do Conselho Diretivo, 

Dr. José Manuel Lucas, de 22/04/2022, reuniu-se, nos Serviços Centrais, estando presentes: 

 

Presidente Ana Sofia Reis Leite Furtado Gonçalves Nuno 

2ª. Vogal efetiva  Sílvia Martins Lopes Correia Duarte 
 

 

1.ª Vogal suplente Magda Renata Palma Pereira 

 

 

--- Tendo a reunião tido a sequente ordem de trabalhos:--- 

 

1. Audiência dos interessados e homologação 

--- Decorrido o prazo estabelecido para audiência dos interessados, o Júri verificou que a candidata não 

apresentou alegações, dispensando via email a realização da audiência de interessados.--- 

--- Em vista disso, o Júri deliberou converter em definitiva a lista unitária dos candidatos aprovados, que se 

anexa à presente ata.--- 

--- No cumprimento do disposto no art. 25.º da Portaria n.º 233/2022, a referida lista, acompanhada das 

restantes deliberações do júri, incluindo as relativas à admissão de candidatos, é submetida a 

homologação do dirigente máximo do serviço.--- 
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2. Notificação e publicitação 

--- A candidata será notificada do ato de homologação da lista de ordenação final, para o endereço de 

correio eletrónico que indicou no formulário de candidatura, sendo publicitada na página eletrónica da 

Casa Pia de Lisboa, IP, disponível em: www.casapia.pt/.--- 

*** 

--- Para efeitos do previsto no art. 9.º da Portaria 233/2022, todas as deliberações do júri foram tomadas 

por unanimidade.--- 

 

--- Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, de que se lavrou a presente ata, a qual depois de 

lida e achada conforme, vai ser assinada e rubricada por todos os membros do júri presentes.--- 

 

Presidente,                          2.ª Vogal Efetiva,                       1.ª Vogal Suplente,                          

(Sofia Nuno)                          (Sílvia Duarte)                                (Magda Pereira) 
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