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ATA II DO JÚRI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL

9â

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 vigésimo nono dia do mês de abril de dois mil e vinte 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: Sara Magalhães, na qualidade de
Presidente; Pedro Nunes, na qualidade de vogal efetivo e Joana Vilela, na qualidade
de vogal suplente.

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: Elaboração da prova de conhecimentos.

O júri reuniu com o objetivo de elaborar a prova de conhecimento para o procedimento
concursal publicado no Diário da República pelo Aviso (extrato) n.0 6039/2020, de 9 de
abril, 2.a série, N.° 71 e na Bolsa de Emprego Público pela oferta n.° OE202004/0098.

Foram tidos em consideração os critérios, bem como as matérias e legislação nas
suas redações atuais, definidos na primeira reunião deste júri e publicados na oferta
mencionada na Bolsa de Emprego Público.

Deste modo, este júri elaborou 20 questões de escolha múltipla para a prova de
conhecimentos, bem como as respetivas grelhas de correção e respostas. A prova de
conhecimentos e as grelhas de correção e respostas constam em arquivo próprio e
confidencial.

As decisões desta reunião foram tomadas por unanimidade.
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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.

A Presidente
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