DECLARAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA
LISTA UNITÁRIA DE ORDENAÇÃO FINAL

Procedimento interno de seleção para mudança de Nível na carreira de dois
Especialistas de Informática de Grau 3 Nível 1 para Grau 3 Nível 2

Decorrido procedimento interno de seleção sem que tenha havido retificações de
deliberações do Júri e atendendo a que houve ambos os candidatos foram aprovados nos
métodos de avaliação aplicados, ficou estabelecida a Lista Unitária de Ordenação Final
definitiva, constituída pelos dois candidatos.

Em conformidade com o n.º 1 do artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
julho, homologo a Lista Unitária de Ordenação Final, relativa às classificações finais
atribuídas, bem como as restantes deliberações do Júri que integram o processo do
mencionado procedimento interno de seleção.

Turismo de Portugal, I.P., 18 de dezembro de 2020
O Presidente do Conselho Diretivo
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Procedimento interno de seleção para mudança de Nível na carreira de dois
Especialistas de Informática de Grau 3 Nível 1 para Grau 3 Nível 2
ATA N.º 1
Aos 16 dias do mês de dezembro do ano de 2020, reuniu, via plataforma digital Teams, o
Júri nomeado para o procedimento em epígrafe, publicitado a 16 de novembro de 2020,
constituído por Elsa Cristina Pinto Barbosa Gomes da Cruz Deus Vieira, Diretora
Coordenadora da Direção de Recursos Humanos, que preside, e pelas vogais efetivas Sónia
Isabel Carrão da Silva, Chefe de Equipa Multidisciplinar Capacitação Digital, e Laura Maria
dos Santos Pereira da Costa Gomes, Técnica Superior da Direção de Recursos Humanos, a
fim de verificar os requisitos de admissão dos candidatos ao procedimento interno, bem
como a apresentação dos resultados obtidos e a lista de ordenação final.
Aberta a reunião, o Júri deliberou por unanimidade o seguinte:
1. Analisadas as duas candidaturas apresentadas, deliberou admitir ao procedimento
interno de seleção, os seguintes candidatos, por reunirem os requisitos legalmente
exigidos:
Francisco José Macias Marques Mira
José Luís Pereira Alves Calado
2. Atendendo à inexistência de candidatos a excluir, o Júri decidiu, de acordo com o aviso
de abertura, aplicar os critérios de avaliação, que se encontram expressos no aviso de
abertura, os quais têm por base a classificação de serviço (através da sua expressão
quantitativa) e a avaliação de resultados dos projetos e atividades realizados pelos
candidatos.
3. Os candidatos apresentaram seis projetos cada um, tendo os mesmos sido alvo de
avaliação qualitativa por parte do seu superior hierárquico direto. O Júri procedeu à
sua avaliação quantitativa, conforme resultados constantes nos Anexos 1 e 2 à presente
Ata, que dela fazem parte integrante para os efeitos legais.
4. Após a aplicação dos métodos de avaliação, o Júri deliberou por unanimidade
estabelecer a lista unitária de ordenação final dos candidatos que se segue:
1.º Classificado: Francisco José Macias Marques Mira 18,11 valores;
2.º Classificado: José Luís Pereira Alves Calado 17,94 valores;
5. O Júri deliberou por unanimidade disponibilizar a lista unitária de ordenação final na
página eletrónica do Turismo de Portugal, I.P., bem como informar os candidatos do
teor da presente ata.
6. Mais foi deliberado, por unanimidade, não proceder à audiência prévia dos
interessados, dado que os elementos constantes no procedimento conduzem a uma
decisão inteiramente favorável aos interessados, nos termos da alínea f) do art.º 124.º
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de
7 de janeiro.
7. Tendo em conta a deliberação constante no ponto anterior, o Júri deliberou, por
unanimidade, considerar a Lista Unitária de Ordenação Final em anexo (Anexo 3) como
definitiva e submeter a mesma para homologação do Presidente do Turismo de
Portugal, I.P., acompanhada da restante documentação elaborada no âmbito do
presente procedimento.
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata,
que vai ser assinada pelos membros do Júri.
O Júri

Presidente,

X

1.º Vogal efetivo,

X

2.º Vogal efetivo,

X
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