ALVALADE

í
/

Junta de Freguesia

ATA II DO JÚRI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL
INDEFINIDOS

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 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 décimo oitavo dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte pelas doze horas,
reuniram na sede da Freguesia de Atvalade, os júris dos procedimentos concursais
abertos por Aviso (extrato) n.0 1006/2020 e Aviso (extrato) n.0 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.

Após o pedido de esclarecimento, a quatro candidatos, relativo ao número da oferta à
qual se pretendiam candidatar, verificou-se o esclarecimento apenas de dois dos
candidatos referidos anteriormente. Desta forma, foi deliberado excluir os candidatos

que não apresentaram a identificação da oferta à qual se pretendiam candidatar e
notificá-los do mesmo, de acordo com a alínea a) do artigo 10.° da Portaria n.° 145A/2019,de30deabril.
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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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Aviso (extraio) n.° 1006/2020, Diário da República, 2.a série, N.° 13, de 20 de janeiro - OE202001/0789/Aviso
(extrato) n.° 1007/2020, Diário da República, 2.a série, N.° 13, de 20 de janeiro - OE202001/0788
LISTA DE CANDIDATOS INDEFINIDOS
Código do

Nome do Candidato

candidato

lnd01

Leandra Raquel Branco Abreu

lnd02

Nuno Miguel Janeiro Fernandes

Observações

Candidato/a excluído/a por não ter identificado
a oferta à qual se pretendia candidatar.
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