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ALVALADE
Junta de Freguesia

ATA l DO JÚRI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL
INDEFINIDOS

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 Técnico Superior - Higiene Urbana e
Procedimento concursal para a constituição de reservas de recrutamento,
vínculo de emprego público por tempo indeterminado, da carreira e categoria de
Técnico Superior- Divisão de Espaço Público e Equipamentos.

Ao sétimo dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte pelas dez horas, reuniram na
sede da Freguesia de Alvalade, os júris dos procedimentos concursais abertos por
Aviso (extrato) n.° 1006/2020 e Aviso (extrato) n.° 1007/2020, ambos publicados no
Diário da República II Série, de 20 de janeiro, aprovados pelo Órgão Executivo.
Estiveram presentes os seguintes elementos do júri: João Santos e Júlio Flor, na
qualidade de Presidentes, e Sara Magalhães e Joana Vilela, na qualidade de vogais
efetivos.

Após deliberação do Órgão Executivo de proceder à abertura dos procedimentos
concursais em título, a presente reunião teve como ponto único na ordem de trabalhos a
decisão acerca dos candidatos que não identificaram a referência à qual se
candidataram.

No passado dia três de fevereiro do corrente terminou o prazo de receção de
candidaturas, respeitando a dilação do correio, para os procedimentos concursais
comuns em título. Verificou-se que quatro candidatos não esclareceram devidamente
qual o número da oferta à qual se candidataram. Desta forma, foi deliberado solicitar
aos mesmos o devido esclarecimento, num prazo de 5 dias úteis, através de correio
eletrónico, conforme previsto na alínea a) do artigo 10.° da Portaria n.° 125-A/2019, de
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30 de abril, sendo que apenas poderão indicar uma das referências, dado terem
submetido apenas uma candidatura.

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 Presidente

O Presidente
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