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ATA V DO JURI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL Sik

Procedimento concursal comum para a constituiçäo de vinculo de emprego

público por tempo indeterminado para a carreira/categoria de Assistente

Operacional/Assistente Operacional — Serviço de Higiene Urbana

Ao trigésimo dia do mês de agosto de dois mil e vinte e um, pelas dez horas, reuniu na

sede da Freguesia de Alvalade, o júri do procedimento concursal comum, aprovado

pelo Órgão Executivo.

Estiveram presentes os seguintes elementos do júri: Djamila Costa, na qualidade de

Presidente; Pedro Nunes e Daniel Rodrigues, ambos na qualidade de vogais efetivos.

Após deliberação do Órgão Executivo de proceder à abertura de procedimento

concursal comum em título, a presente reunião teve a seguinte ordem de trabalhos:

PONTO ÚNICO: Notificação para o primeiro método de seleção, Prova de

Conhecimentos.

Terminada a audiência prévia da fase de admissão e exclusão de candidaturas, não

foram rececionados pedidos de esclarecimentos e/ou apresentados formulários de

audiência prévia.

O júri deliberou proceder à notificação dos candidatos admitidos para a realização do

primeiro método de seleção, Prova de Conhecimentos. A Prova de Conhecimentos irá

realizar-se nos dias 07 e 08 de setembro de 2021, de acordo com o planeamento em

anexo. Assim, foi deliberado convocar os candidatos referidos anteriormente, nos

termos da alínea a) artigo 10.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, para a

realização da prova de conhecimentos.

As deliberações foram tomadas por unanimidade.
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e decidido lavrar a presente ata

que depois de lida e aprovada vai ser assinada por todos os membros do júri

presentes na reunião.

Anexo:

Convocatória para o primeiro método de seleção — Prova de Conhecimentos.

A Presidente

Dm Magia Carvalho Costa

O Vogal

ko Rome

O Vogal

Ouf Poda ae
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