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ATA 2 DO JÚRI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL
Procedimento concursal comum, na modalidade de contrato de trabalho em

funções públicas a termo resolutivo incerto, para o preenchimento de um posto
de trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional / Assistente
Operacional - Serviço de Higiene Urbana.

Ao trigésimo dia do mês de julho de dois mil e dezanove pelas 16 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 LUÍS Rodrigues, na qualidade de vogais efetivos.
Após deliberação do Órgão Executivo de proceder à abertura de procedimento
concursal comum em título, a presente reunião teve como ponto único na ordem de
trabalhos:

PONTO l: Análise das candidaturas.

Considerando a publicação do Aviso (extraio) n.0 10867/2019, de 01 de julho,
publicado no Diário da República, 2.a série, N.° 123, e Oferta de Emprego Público n.co
OE201907/0015 na Bolsa de Emprego Público, este júri verificou a receção de 19
candidaturas.

Todas as candidaturas foram analisadas de acordo com os requisitos exigidos da
Portaria n.° 125-A/2019, de 30 de abril (Portaria) e nos termos da oferta referida,
sendo que o Júri verificou que as mesmas se encontravam incompletas e com
documentos em falta. O Júri deliberou notificar os candidatos, dando um prazo
suplementar, para apresentação dos documentos esclarecedores para a fase de
admissão e exclusão.
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Assim, os candidatos com endereço eletrónico serão notificados nos termos da alínea
a) do artigo 10.° da Portaria, e candidatos sem endereço eletrónico serão notificados
nos termos da alínea b) do artigo 10.° da Portaria.

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.
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