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ALVALADE

junta de freguesia

ATA Il DO JÚRI DO PROCEDIMENTO POR MOBILIDADE

Procedimento para recrutamento por mobilidade na categoria de um Técnico

Superior para exercer funções na Divisão Administrativa - Gabinete Jurídico.

Ao décimo oitavo dia do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, pelas quinze 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 Luísa Marques, ambos na qualidade de vogais efetivos

A reunião teve por objetivo:

A análise das candidaturas ao procedimento para recrutamento por mobilidade;

Elaboração da Avaliação Curricular;

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 de uma única candidatura recebida, nos termos fixados na

Ata | e Aviso do procedimento para recrutamento por mobilidade.

Candidatura recebida: Joana Margarida Alves Queijo

Ponto | - Admissão dos candidatos:

Tendo o júri verificado que a candidatura foi entregue dentro do prazo fixado para o

efeito e que a mesma se encontra instruída com os elementos que demonstram o

preenchimento dos requisitos de admissão, deliberou, por unanimidade, admitir a

candidata acima identificada.

Ponto Il -Avaliação curricular:
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Tendo em consideração o conteúdo do Aviso do recrutamento, o juri avaliou os

currículos demais documentação anexa, apresentado pela candidata e classificações

aos parâmetros fixados para o efeito e constantes da Ata n.º 1.

Candidato Avaliação Curricular

Joana Margarida Alves Queijo 13,20

Ponto IIl - Convocatória para Entrevista Profissional de Seleção

Após aplicação dos parâmetros de avaliação definidos para a Avaliação Curricular, o

Júri deliberou selecionar a candidatas para a realização das respetivas Entrevistas

Profissionais de Seleção a realizar em dia e hora a agendar com a mesma,

considerando ser uma única candidatura.

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 Luísa Marques
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