
 
MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS 

Secretaria Geral  
 

Procedimento concursal aberto através do Aviso nº 19300/2021, publicado no DR nº 

199, 2ª série, de 13 de outubro e com o código de Oferta da BEP: OE202110/0237 – 

preenchimento de um posto de trabalho da carreira/categoria de técnico superior para o 

desempenho de funções na Divisão de Compras e Gestão de Equipamentos da Direção 

de Serviços de Administração Patrimonial e Expediente. 

 

ATA Nº 3 

 

1. Aos 5 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, pelas 10 horas, nas 

instalações do Ministério dos Negócios Estrangeiros, no Largo do Rilvas, em 

Lisboa, reuniu, com os seus membros efetivos, o Júri designado para assegurar a 

tramitação do procedimento concursal supra identificado, com vista a definir ao 

abrigo do artigo 36.º da lei 35/2014, de 20 de junho, quais os métodos de seleção a 

que cada candidato será submetido e marcar a data da prova escrita de 

conhecimentos.  

 

 
LISTA DE CANDIDATOS ADMITIDOS 
 

• Nuno Marques 

• David Alcobia 

• Maria Maia 

• Ana Fernandes 

 

2. No seguimento da ordem de trabalhos, o júri definiu, nos termos e para os efeitos do 

estatuído no artigo 36.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, quais os métodos de 

seleção a que cada candidato será submetido, tendo deliberado que a os candidatos 

admitidos Nuno Marques; Maria Maia e Ana Fernandes serão submetidos ao 

método de seleção Prova de Conhecimentos, nos termos e para os efeitos do artigo 

36º da LTFP e o candidato admitido David Alcobia será submetido ao método de 

seleção Avaliação Curricular.  

 

3. Por último, deliberou o Júri proceder, nos termos do artigo 21º, conjugado com o 

artigo 10º da Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, à convocação dos candidatos 

admitidos ao presente procedimento concursal e devidamente identificados na 

presente Ata, do local, data e hora para a realização da Prova Escrita de 

Conhecimentos, tendo ficado a mesma agendada para o dia 24 de novembro de 

2021, pelas 10.30 horas, na Sala de Imprensa do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, Palácio das Necessidades, Largo do Rilvas, em Lisboa.  

 

4. Todas as deliberações do júri foram tomadas por unanimidade. 

 



 

5. Nada mais havendo a tratar, o júri encerrou a sessão da qual se lavrou a presente 

Ata, que, após a respetiva aprovação unânime, vai ser assinada pelos seus membros.  

 

 

O Júri 

 

Presidente 

 

 

 

 

 

Hugo Fagulha  

 

 

 

 

 1º Vogal Efetivo 

 

 

 

 

 

Ângela Peixoto  

 

 

 

 2º Vogal Efetivo 

 

 

 

 

 

Nuno Abreu  
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