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ATA N.º 5 

 

 

1. Em 9 de junho de 2022 reuniu o júri do concurso interno de ingresso para ocupação de um 

posto de trabalho do mapa de pessoal do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P., 

para a categoria de técnico de informática de grau 1, nível 1, no Departamento de 

Atendimento e Apoio ao Utilizador da Direção de Serviços de Sistemas de Informação, 

autorizado por deliberação de 28 de dezembro de 2021, do Conselho Diretivo, estando 

presentes os seus membros efetivos, Paulo Manuel Castanho Coelho Bispo, como 

presidente, Olga Cristina Leitão da Silva Matos, como vogal efetiva, e Elsa Cláudia Ramalho 

Caldes, como vogal suplente, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

1.1. Classificar as entrevistas profissionais de seleção; 

1.2. Elaborar a lista unitária de ordenação final. 

2. No que respeita ao primeiro ponto da ordem de trabalhos o júri verificou que dos 3 (três) 

candidatos convocados, todos compareceram para a entrevista profissional de seleção. 

Assim, o júri procedeu às entrevistas dos 3 (três) candidatos.  

3.  Todos os candidatos selecionados para a entrevista ficaram aprovados, conforme 

resultados/avaliações constantes das fichas que se anexam. 

4. Não existindo mais métodos de seleção e estando os candidatos selecionados, procedeu o 

júri à elaboração da lista unitária de ordenação final. 

5. De seguida, o júri irá proceder à notificação da lista unitária final aos candidatos, para 

efeitos do exercício do direito de audiência prévia, nos termos do n.º 1 do art.º 38.º do 

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho. 

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

que vai ser assinada pelos elementos do júri. 

Anexos: Fichas de EPS e lista unitária de ordenação final. 
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O Júri 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
Paulo Manuel Castanho Coelho Bispo 

 
 
 
 
 

_________________________________ 
Olga Cristina Leitão da Silva Matos 

 
 
 
 
 

__________________________________ 
Elsa Cláudia Ramalho Caldes 
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