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ATA XIII DO JÚRI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL

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 décimo dia do mês de julho de dois mil e vinte pelas catorze 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: João Santos, na qualidade de
Presidente; Sara Magalhães e Joana Silva na qualidade de vogais.

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: Pedido de documentos relacionados com a Prova de

Conhecimentos e Pedido de consulta de prova

Tendo sido rececionado o pedido de envio do enunciado da prova de conhecimentos,
pela candidata Raquel Alves e o pedido da cópia do enunciado, da folha de respostas e,
da respetiva grelha de correção autenticadas, este Júri deliberou, por unanimidade,
enviar o enunciado da prova de conhecimentos em formato pdf à candidata Raquel
Alves e apresentar à candidata Patrícia Reis a forma de obter os documentos
autenticados solicitados.

Foi ainda rececionado o pedido de consulta de prova pela candidata Ana Raquel
Caetano este Júri deliberou, por unanimidade, convocar a mesma para a realização da
respetiva consulta no dia 13 de julho de 2020, nas instalações da Freguesia de Alvalade
situadas no Largo Machado de Assis, 1700-116 Lisboa, no seguinte horário: das 14hl30
às15HOO.
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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.

O Presidente
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A Vogal
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