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ATA Il DO JÚRI DO PROCEDIMENTO POR MOBILIDADE

Procedimento para recrutamento por mobilidade na categoria de um Assistente

Técnico para exercer funções na Divisão Administrativa — Serviços Gerais.

Ao décimo oitavo dia do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, pelas dezasseis

horas, reuniu na sede da Freguesia de Alvalade, o júri do procedimento, aprovado pelo

Órgão Executivo.

Estiveram presentes os seguintes elementos do júri: Pedro Nunes, na qualidade de

Presidente; Joana Vilela e Ilda Fonseca, ambos na qualidade de vogais efetivos

A reunião teve por objetivo:

A análise das candidaturas ao procedimento para recrutamento por mobilidade;

Convocatória para Entrevista Profissional de Seleção

No passado dia 12 de outubro de dois mil e vinte e dois, terminou o prazo de receção

de candidaturas.

O Júri procedeu à análise das candidaturas recebidas, nos termos fixados na Ata | e

Aviso do procedimento para recrutamento por mobilidade.

Ponto | - Admissão dos candidatos:

Candidato Admissão/Exclusão

Luis Da Cruz Gomes Santos Admissão

Rui Luís da Silveira Henriques Admissão

Graça Cristina da Silva Fernandes Henriques Admissão

Verónica Pereira de Carvalho Exclusão *

Tiago Alexandre de Sousa Antunes Cardoso Exclusão *

Inês Mourinho Sarmento dos Santos Exclusão *

Andreia Filipa Palma Martinho Ribeiro Exclusão *

Graça Cristina da Silva Fernandes Henriques Exclusão *

A exclusão de todos os candidatos deve-se a: Candidato(a) sem vínculo de emprego

público na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo

indeterminado;

Procedimento para recrutamento por mobilidade - Freguesia de Alvalade 1



rite

e A
ALVALADE

junta defreguesia

Ponto Il - Convocatória para Entrevista Profissional de Seleção

Por motivo de economia de recursos, e numa ótica de aplicação dos métodos de

seleção num único momento, o júri deliberou convocar todos os candidatos admitidos

para a realização do método Entrevista Profissional de Seleção, procedendo nesse

momento à realização da Avaliação Curricular.

Os candidatos admitidos foram convocados para a realização de Entrevista

Profissional de Seleção no dia 28 de outubro de 2022.

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.

Pedro Nunes Joana Vilela Ilda Fonseca
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