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ALVALADE
Junta de Freguesia

ATA XVIII DO JÚRI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL

Procedimento concursal comum para a constituição de vínculo de emprego
público por tempo indeterminado, para o preenchimento de um posto de
trabalho da carreira e categoria de Técnico Superior- Higiene Urbana.
Ao dia dez do mês de agosto 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: Júlio Flor, na qualidade de
Presidente; Sara Magalhães e Joana Vilela, ambas 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 e resposta às comunicações/reclamações rececionadas,
por parte dos candidatos Luís Pinheiro e Marina Martins.

Este Júri reuniu com o objetivo de analisar as comunicações/reclamações rececionadas,
por parte dos candidatos Luís Pinheiro e Marina Martins, sendo que:

- O candidato Luís Pinheiro, enviou uma comunicação por email, na qual menciona que
não terá sido "comunicada a convocação para a Avaliação Psicológica". Este Júri
verificou o envio da convocatória ao candidato, nos termos aprovados da reunião n.° XII
deste órgão e confirmou que o email corn a convocatória para a Fase l da Avaliação
Psicológica foi enviado com sucesso ao candidato no dia 2 de julho de 2020. Sendo
assim, deliberou-se manter a exclusão do candidato do procedimento concursal, por
não ter comparecido ao método de seleção para o qual foi convocado, a Avaliação
Psicológica.
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- A candidata Marina Santos apresentou o formulário de audiência dos interessados no
qual solicita a revisão da Prova de Conhecimentos e a consulta dos documentos da
Avaliação Psicológica. Este Júri procedeu à revisão da Prova de Conhecimentos da
candidata, tendo verificado que a correção e respetiva cotação se encontra correta,
mantendo assim a classificação da prova de conhecimentos. Adicionalmente, deliberouse convocar a candidata para a realização da consulta aos documentos solicitados no
dia 18 de agosto de 2020, nas instalações da Freguesia de Alvalade situadas no Largo
Machado de Assis, 1700-116 Lisboa, no seguinte horário: 14h30.

- A candidata Carina Flora, enviou uma comunicação por email, indicando que se
encontra em "Isolamento Profilático obrigatório" durante a data para a qual foi
convocada para a realização da Entrevista Profissional de Seleçâo. Este Júri deliberou
solicitar a declaração médica comprovativa do mencionado pela candidata e enviar o
consentimento informado para a aplicação do método por videoconferência.

Foi ainda deliberado, notificar os candidatos nos termos da alínea a) do artigo 10.° da
Portaria n.° 125-A/2019, de 30 de abril, do deliberado por este Júri.
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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