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Ata n.º 2 

 
1. Aos um dia do mês de junho de dois mil e vinte e um, por videoconferência, reuniu o júri do 

procedimento concursal para preenchimento do cargo de direção intermédia do 2.º grau – 

Chefe de Departamento de Homologação de Veículos da DSRTQS - autorizado por 

deliberação do Conselho Diretivo de 30 de março de 2021, destinado a candidatos em funções 

públicas por tempo indeterminado, estando presentes os seus membros efetivos, José Pedro 

Rodrigues Pinheiro, Diretor de Serviços de Regulamentação Técnica, de Qualidade e de 

Segurança do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P., como Presidente, e Jorge Manuel 

Mendes Antunes, diretor da Unidade de Metrologia Legal, dirigente intermédio de 2.º grau, do 

Instituto Português da Qualidade, I.P. e Rui Alexandre Lopes Baltazar Micaelo, professor 

universitário da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, como 

vogais, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

1.1. Analisar os processos de candidatura, ao abrigo da legislação em vigor; 

1.2. Deliberar sobre a admissão ou exclusão dos candidatos a concurso; 

1.3. Aplicação do 1.º método de seleção aos candidatos admitidos; 

1.4. Agendar a data da realização das entrevistas.  

 

2. No que respeita ao primeiro ponto da ordem de trabalhos o júri verificou que se 

apresentaram ao concurso os seguintes 6 candidatos: 

 

  

i. Bárbara Alexandra Saldanha Ferreira 

ii. Isaías José Couto do Rosário 

iii. Luís Alberto Nunes Laranjeira 

iv. Luís Manuel Costa Paulo 

v. Pedro Miguel Monteiro Nunes 

vi. Víctor da Luz Lopes Correia 

 

 

3. Relativamente ao ponto 1.2. da ordem de trabalhos, o júri, depois de analisar os 

processos de candidatura em cotejo com o identificado aviso de abertura e legislação 

aplicável, deliberou admitir seis dos candidatos, por reunirem os requisitos de admissão e 

terem formalizado correta e atempadamente a sua candidatura, e excluir os candidatos 

Bárbara Alexandra Saldanha Ferreira pelo seguinte motivo: 
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3.1. A candidata Bárbara Alexandra Saldanha Ferreira não é detentora de 

relação jurídica de emprego público, conforme exigido pelo n.º 1 do art.º 20.º do 

Estatuto do Pessoal Dirigente, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua 

versão atual. 

4. Relativamente ao ponto seguinte da ordem de trabalhos – aplicação do 1º método de 

seleção aos candidatos admitidos - o júri procedeu à avaliação curricular, de acordo com 

os critérios de valoração definidos na ata n.º 1. 

Assim, após análise do curriculum e documentos entregues por cada um dos 

candidatos/as, efetuou-se a respetiva classificação em cada um dos parâmetros, 

registando-se o resultado nas respetivas fichas de avaliação curricular, anexas à 

presente ata e que dela fazem parte integrante. 

5. Por último, foi deliberado informar os candidatos admitidos do dia em que se realizará a 

entrevista pública, a qual ficou marcada para o dia 17 de junho de 2021, de acordo com o 

cronograma anexo, por videoconferência, acessível no seguinte endereço: 

https://call.lifesizecloud.com/8590012, e com a password 170621#. Não está autorizada a 

gravação e recolha de imagens. O caráter público da entrevista é garantido, podendo 

todos os interessados aceder ao link, durante as entrevistas. Entre entrevistas, os 

assistentes deverão sair, e voltar a entrar apenas na hora da entrevista seguinte, para 

permitir ao júri a análise da entrevista  

6. Nada mais havendo a tratar, foi elaborada a presente ata, que vai ser assinada pelos 

membros do júri. 

Anexo: Fichas de avaliação curricular dos candidatos e calendarização das entrevistas. 

 

 

O Júri 

 

 

 

____________________       _____________________      _______________________ 

José Pedro Rodrigues 

Pinheiro   

Jorge Manuel Mendes 

Antunes 

Rui Alexandre Lopes 

Baltazar Micaelo 
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