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ALVALADE
Junta de Freguesia

ATA IV DO JÚRI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL
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Procedimento concursal comum para a constituição de vínculo de emprego
público a termo resolutivo incerto, para o preenchimento de 1 (um) posto de
trabalho da carreira e categoria de Assistente Operacional - Serviço de Higiene
Urbana.

Ao nono dia do mês de dezembro 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; Daniel Rodrigues e Pedro Nunes, 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 l: Análise de eventuais contestações em sede de Audiência Prévia;
PONTO II: Realização do primeiro método de seleção - Avaliação Curricular;

PONTO III: Convocatória para o segundo método de seleção - Entrevista de Avaliação
de Competências.
PONTO l:

Terminado o período de receção de contestações por parte dos candidatos ao
procedimento concursal, o júri verificou a inexistência de entrega de formulários de
audiência prévia.
PONTO II:

O presente júri deliberou por unanimidade proceder à realização do primeiro método de
seleção - Avaliação Curricular, uma vez que não é um método presencial. Foram
analisados todos os documentos entregues pêlos candidatos e preenchida a grelha de
Avaliação Curricular (Anexo l).

Posteriormente, o júri procedeu à elaboração da Lista de classificações da Avaliação
Curricular (Anexo II).
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De seguida, o júri deliberou por unanimidade proceder à notificação dos candidatos ao
presente procedimento concursal da publicitação da Lista de classificações da
Avaliação Curricular. As notificações serão efetuadas nos termos da alínea a) artigo 10.°
da Portaria n.° 125-A/2019, de 30 de abril.
PONTO III:

O júri do presente procedimento concursal, deliberou, por unanimidade, convocar os
candidatos aos quais foi aplicada a Avaliação Curricular, para a realização do método
de seleção, Entrevista Profissional de Seleção, de acordo com a convocatória em anexo
(Anexo III).

Foi ainda deliberado, por unanimidade, efetuar a devida notificação aos candidatos nos
termos da alínea a) do artigo 10.° da Portaria n.° 125-A/2019, de 30 de abril, e publicar a
convocatória para o método nos locais habituais, incluindo na página eletrónica da
Freguesia.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão decidido lavrar a presente ata que
depois de lida e aprovada vai ser assinada por todos os membros do júri presentes na
reunião.

Anexos:

I - Grelha da Avaliação Curricular;

II - Lista de classificações da Avaliação Curricular;
Ill - Convocatória para a Entrevista Profissional de Seleção.
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