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ATA N.º 2 

 

 
 Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, em Lisboa, reuniu o 

júri do concurso externo de admissão ao período experimental, para a constituição de relação 

jurídica de emprego público por tempo indeterminado, na modalidade de contrato de trabalho em 

regime de funções públicas por tempo indeterminado, tendo em vista a ocupação de 20 postos 

de trabalho, previstos e não ocupados, da categoria de Especialista de Informática do Grau 1, 

Nível 2, da carreira não revista de Especialista de Informática, do mapa de pessoal da Autoridade 

Tributária e Aduaneira (AT), nomeado por despacho da Diretora-Geral da AT de 26 de janeiro de 

2022, tendo estado presentes o Presidente, Mário Miguel Martins Campos, Subdiretor-Geral da 

área de Sistemas de Informação, o 1.º vogal efetivo, Fernanda Maria de Almeida Santos Cunha, 

Chefe de Equipa Multidisciplinar de Nível 1 de Administração de Plataformas,  o 2.º vogal efetivo, 

Paulo Alexandre de Pinho Oliveira Faria, Chefe de Equipa Multidisciplinar de Nível 1 de Suporte, 

Arquitetura e Canais e o 2.º vogal suplente, Augusto Manuel Varela da Silva Firmo Chefe de 

Equipa Multidisciplinar de Nível 1 de Sistemas Aduaneiros. 

 

O concurso foi publicitado através do Aviso n.º 6119/2022 publicado no Diário da República, 2ª 

Série, nº 59, de 24 de março de 2022, tendo na mesma data sido divulgado na página 

eletrónica da AT em https://www.portaldasfinancas.gov.pt/ em 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/at/Pages/recrutamento-de-pessoal.aspx , separador 5 - 

Procedimento concursal para a carreira de Especialista de Informática. 

O prazo de candidatura terminou a 14 de abril de 2022. 

 

O presidente do júri deu início aos trabalhos para efeitos do previsto no artigo 33º do Decreto-

Lei nº 204/98, de 11 de julho, para proceder à verificação dos requisitos de admissão ao 

procedimento concursal. 

 

Verificou-se a existência de 311 candidaturas, conforme anexo I.  

O júri analisou as candidaturas para verificar dos requisitos de admissão, constando a respetiva 

situação no anexo II. 
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Foi elaborada a lista dos candidatos com intenção de exclusão, constante do anexo III, a qual 

será entregue na DSGRH para divulgação, nos termos do artigo 34º do citado Decreto-Lei n.º 

204/98, de 11 de julho. 

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião após leitura da presente ata a qual foi 

assinada por todos os membros do júri. 

 

O presidente do júri      O 1.º vogal efetivo 

 

 

 

 

 

(Mário Miguel Martins Campos)               (Fernanda Maria de Almeida Santos Cunha) 

 

 

 

O 2.º vogal efetivo                                    O 2.º vogal suplente 

 

 

 

 

 

(Paulo Alexandre de Pinho Oliveira Faria)           (Augusto Manuel Varela da Silva Firmo) 
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