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ATA X DO JÚRI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL
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Procedimento concursal comum para a constituição de vínculo de emprego
público por tempo indeterminado, para o preenchimento de 2 (dois) postos de
trabalho da carreira e categoria de Assistente Operacional - Serviço de Higiene
Urbana

Ao décimo segundo dia do mês de outubro de dois mil e vinte pelas dezasseis 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: Sara Magalhães, na qualidade de
Presidente; Daniel Rodrigues e Pedro Nunes, ambos na qualidade de Vogais.

Após deliberação do Órgão Executivo de proceder à abertura de procedimento
concursal comum em título, a presente reunião teve como ordem de trabalhos, o
seguinte:

PONTO l: Classificação do método de seleção Exame Médico;
PONTO II: Elaboração da Lista Unitária de Ordenação Final.
PONTO l

Este júri rececionou a lista de menções classificativas do Exame Médico por parte do
Departamento de Saúde, hligiene e Segurança da Câmara Municipal de Lisboa. Não
tendo existido questões decidiu avançar para a elaboração da lista de resultados do
método de seleção Exame Médico.
PONTO II

Procedeu-se à elaboração do resumo das classificações obtidas pêlos candidatos nos
métodos aplicados e consequentemente foi elaborada a lista provisória unitária de
ordenação final.

Foi ainda deliberado, notificar os candidatos convocados para o Exame Médico, com

indicação dos locais de publicitação dos resultados; e notificar todos os candidatos
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admitidos ao procedimento concursal com indicação dos locais de publicitação da Lista
Unitária de Ordenação Final, bem como do período de audiência prévia. As notificações
decorrerem nos termos da alínea a) do artigo 10.° da Portaria n.° 125-A/2019, de 30 de
abril.

As deliberações foram tomadas por unanimidade.

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.
Anexos:

Anexo l - Lista de resultados do Exame médico;

Anexo II - Resumo das Classificações obtidas nos métodos de seleção;
Anexo III - Lista Unitária de Ordenação Final.
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