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ATA VII 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 décimo segundo dia do mês de outubro o de dois mil e vinte e um, pelas onze 

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 Sara Magalhães, 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:  Análise de comunicações das candidatas Maria João de Santa Rosa 

de Oliveira Neves e Vanessa Miranda Marcolino.  

 

No passado dia onze do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, o Júri 

rececionou uma comunicação por email da candidata Maria João de Santa Rosa de 

Oliveira Neves, indicando que não seria possível comparecer à Avaliação Psicológica. 

Foi recebido igualmente email da candidata Vanessa Miranda Marcolino indicando o 

motivo pelo qual não compareceu atempadamente ao método de seleção.   

 O Júri analisou os pedidos e considerando as questões de gestão do processo de 

recrutamento, mormente a prossecução do interesse público subjacente ao concurso e 

os princípios a ele subjacentes (designadamente o princípio da igualdade de 

condições a proporcionar aos candidatos), bem como questões de economia e eficácia 

entendeu não ser possível realizar o método de seleção em outro momento, pelo que 

deliberou indeferir ambos pedidos. 

 

Deliberou, ainda, notificar as candidatas do deliberado, de acordo com a alínea a) do 

artigo 10.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela 

Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro (Portaria). 
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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. 

 

O Júri 
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