
ALVALADE
Junta de Freguesia

ATA II 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 fevereiro de dois mil e vinte pelas dezassete 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 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 de candidaturas.

Considerando que no passado dia 03 de fevereiro do corrente terminou o prazo de
receção de candidaturas, e tendo sido respeitada a dilação do correio, o júri deu início à
análise das candidaturas rececionadas. Foi verificada a necessidade de solicitar
esclarecimentos adicionais aos seguintes candidatos:
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Código do
Candidato

Nome do/a Candidato Esclarecimentos

DEPE015

DEPE019

DEPE037

DEPE054

DEPE067

DEPE101

Nuno Filipe Carvalho Pinto
dos Santas

Jodgi Celso Santa Marta da
Costa

Ana Isabel Madalena

Cabeleira

Marta Maria Ferreira

Aldrabinha

Tatiana Andreia da Silva

Garcia Correia Franco

Ana Filipa Fernandes Gomes
de Sousa Roxo

Declaração atualizada, passada e autenticada pelo órgão
ou serviço onde exerce funções, onde conste: o vínculo
de emprego público previamente estabelecido; a carreira
e categoria de que seja titular; a
atribuição/competência/atividade inerente ao posto de
trabalho que ocupa (fazendo distinção caso existam
alterações ao longo dos anos de carreira); indicação
precisa dos anos, meses e dias do tempo de trabalho
associado a cada atribuição/competência/atividade (caso
exista distinção de funções ao longo dos anos de
carreira) e a classificação obtida na avaliação de
desempenho inerente ao período em que o candidato
cumpriu ou executou a atribuição/competência/atividade
idêntica à do posto de trabalho a que se candidata, do
último período de avaliação, não superior a três anos,
conforme alínea b) do ponto 8.3 da oferta publicada na
Bolsa de Emprego Público com o n.° OE202001/0788.

DEPE103 Rosilma Ferreira da Silva

Documento comprovativo das habilitações literárias,
conforme alínea a) do ponto 8.3 da oferta publicada na
Bolsa de Emprego Público com o n.° OE202001/0788.

DEPE018

DEPE023

Diogo Filipe Dias da Silva

Ana Rute Alves Mendes dos
Santos

Documentos referidos no ponto 8.3 (alíneas a, b, c, d, e)
da oferta publicada na Bolsa de Emprego Público com o
n.° OE202001/0788.

Desta forma, os candidatos serão notificados, para se pronunciarem, num prazo de 5
dias úteis, através de correio eletrónico, conforme previsto na alínea a) o artigo 10.° da
Portaria n.° 125-A/2019, de 30 de abril.
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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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A Vogal
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