
ALVALADE )'À^-

Junta de Freguesia

ATA XII DO JÚRI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL

Procedimento concursal comum para a constituição de vínculo de emprego
público por tempo indeterminado, para o preenchimento de 1 (um) posto de
trabalho da carreira e categoria de Assistente Operacional - serviço de
educação e desporto.

Ao quatro dia do mês de setembro 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; Pedro Nunes e Joana Vilela, ambos na qualidade de vogais. A presente
reunião teve como ordem de trabalhos, o seguinte:

PONTO l: Classificação do método de seleção Entrevista Profissional de Seleção;
PONTO II: Elaboração da Lista Unitária de Ordenação Final.

PONTO I

Após a realização do método de seleção Entrevista Profissional de Seleção, no dia de
hoje, este júri deliberou por unanimidade proceder ao preenchimento das fichas
individuais de classificação do método de seleção em causa e elaborar a Lista de
Classificações da Entrevista Profissional de Seleção (Anexo l).

PONTO II

Procedeu-se à elaboração do resumo de classificações obtidas pêlos candidatos
aprovados nos métodos de seleção aplicados (Anexo II). Tendo sido verificado uma
situação de igualdade de valoração final, entre a 5.a e a 6.a classificada, aplica-se o n.01
do artigo 27.° da Portaria n.° 125-A/2019, de 30 de abril (Portaria), perante o qual
persiste a situação de igualdade. De seguida, aplica-se a alínea a) do n.° 2 do artigo
27.° da Portaria, subsistindo o empate, aplica-se o definido anteriormente e publicitado
(no ponto 19 da descrição integral do procedimento concursal na Bolsa de Emprego
Público n.° OE202004/0098 e na ata n.° l de Júri), o critério "maior número de anos de
experiência profissional em funções idênticas às atribuições, competências ou
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atividades caraterizadoras do posto de trabalho, devidamente comprovada." Desta
forma, foi verificado o presente na tabela seguinte:

^À-^3 Sr^

Nome das Candidatas
em situação de empate Experiência profissional Ordenação

Maria Teresa Duarte
Cabral da Câmara

Pereira

Declarações de experiência profissional,
de 19 de junho a 19 de setembro de

2019, como técnica de ação educativa
na Santa Casa da Misericórdia de

Lisboa.

5.a classificada

Maria Alexandra Pinto
de Almeida

Sem declarações de experiência
profissional apresentadas 6.° classificada

Consequentemente, foi elaborada a Lista Unitária de Ordenação Final (Anexo III), tendo
as decisões sido tomadas por unanimidade.

Foi ainda deliberado por unanimidade, notificar os candidatos convocados para a
Entrevista Profissional de Seleção, com indicação dos locais de publicitação da Lista de
Classificações da Entrevista Profissional de Seleção; e notificar todos os candidatos
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.

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 Classificações da Entrevista Profissional de Seleção;
Anexo II - Resumo de Classificações obtidas nos métodos de seleção;
Anexo III - Lista Unitária de Ordenação Final.

Procedimento Concursai - Freguesia de Alvalade 2



ALVALADE
Junta de Freguesia

A Presidente

-AC Uü&

£L^>

T-^

O Vogal

^J^A.

A Vogal

'^?^?//y^ /^/^.

Procedimento Concursal - Freguesia de Alvalade 3


