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ATA XIII DO JÚRI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL

Procedimento concursal comum para a constituição de vínculo de emprego

público por tempo indeterminado para a carreira e categoria de Assistente

Operacional — Serviço de Higiene Urbana

Ao vigésimo primeiro dia do mês de dezembro 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: Lista Unitária de Ordenação Final.

O júri iniciou os trabalhos, verificando que não foi rececionada nenhuma pronúncia

adicional em sede de audiência prévia relativamente à Lista unitária de ordenação

final.

Nos termos da alínea |) do n.º 2 do artigo 14.º e n.º 2 do artigo 28.º da Portaria n.º 125-

A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria 12-A/2021, de 11 de

janeiro, o Júri deliberou submeter à homologação do dirigente máximo da Freguesia

de Alvalade a lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados,

acompanhada das restantes deliberações do júri, incluindo as relativas à admissão e

exclusão de candidatos.

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.
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Anexos:

Anexo | - Lista Unitária de Ordenação Final.
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