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ALVALADE
Junta de Freguesia

ATA III 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 oitavo dia do mês de fevereiro 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: 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 UIW: Apresentação de eventuais esclarecimentos;

PONTO DOIS: Lista de candidatos admitidos;

PONTO TRÊS: Calendarização das fases do procedimento;
PONTO QUATRO: Decisão dos métodos a aplicar aos candidatos admitidos;
PONTO QUINTO: Notificação para o primeiro método de seleção, Prova de
Conhecimentos.

PONTO UM
No passado dia 10 de fevereiro do corrente, o júri remeteu comunicações aos
candidatos referidos em seguida a solicitar esclarecimentos, tendo obtido o seguinte
feedback:
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Código

do
Candidato

Resposta/documentos

Nome do/a
Esclarecimentos

Candidato

Declaração atualizada, passada e Remeteu

Nuno Filipe
DEPE015

Carvalho Pinto dos
Santas

DEPE019

remetidos ao júri

autenticada pelo órgão ou serviço onde

declaração

solicitada.

exerce funções, onde conste: o vínculo
de emprego público previamente

Jodgi Celso Santa
Marta da Costa

estabelecido; a carreira e categoria de

Não foi recebida qualquer

que seja titular; a

comunicação.

atribuição/competência/atividade
inerente ao posto de trabalho que

DEPE037

Remeteu

declaração

alterações ao longo dos anos de solicitada

mas não

ocupa (fazendo distinção caso existam

Ana Isabel
Madalena

carreira); indicação precisa dos anos,

Cabeleira

atualizada.

meses e dias do tempo de trabalho
associado a cada

DEPE054

Marta Maria

atribuição/competência/atividade (caso solicitada, contudo não

Ferreira Aldrabinha

exista distinção de funções ao longo possui vínculo de emprego
dos anos de carreira) e a classificação público.
obtida na avaliação de desempenho

Tatiana Andreia da inerente ao período em que o

DEPE067

Remeteu declaração

candidato cumpriu ou executou a

Silva Garcia
Correia Franco

Remeteu

declaração

solicitada.

atribuição/competência/atividade
idêntica à do posto de trabalho a que
se candidata, do último período de Não foi recebida qualquer
avaliação, não superior a três anos, comunicação.

Ana Filipa

DEPE101

Fernandes Gomes conforme alínea b) do ponto 8.3 da
de Sousa Roxo

oferta publicada na Bolsa de Emprego
Público com o n.° OE202001/0788.
Documento comprovativo das Remeteu os mesmos
habilitações literárias, conforme alínea

DEPE103

documentos enviados no

Rosilma Ferreira

a) do ponto 8.3 da oferta publicada na momenta da candidatura.

da Silva

Bolsa de Emprego Público com o n.° Não são considerados
OE202001/0788.
comprovativos/equivalência
das habilitações literárias.
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DEPE018

Diogo Filipe Dias
da Silva

(alíneas a, b, c, d, e) da oferta solicitados

Ana Rute Alves

DEPE023

Mendes dos

Documentos referidos no ponto 8.3 Remeteu os documentos

publicada na Bolsa de Emprego Remeteu os documentos
Público com o n.° OE202001/0788.
solicitados.

Santos

PONTO DOIS:

Após a análise dos documentos rececionados e referidos anteriormente, o júri procedeu
ao término da análise das candidaturas tendo sido verificadas 87 candidaturas

admitidas e 27 candidaturas excluídas. Posteriormente, o júri procedeu à elaboração da
Lista de candidatos admitidos e excluídos (Anexo l).
PONTO TRÊS:
Procedeu-se à calendarização das várias fases do procedimento concursal, sendo
elaborado um cronograma (Anexo II).
PONTO QUATRO:

Após análise das declarações de vínculo mencionadas na alínea b) do ponto 8.3 da

oferta publicada na Bolsa de Emprego Público com o n.° OE202001/0788 e a decisão
dos candidatos de afastamento/não afastamento dos métodos de seleção obrigatórios
Avaliação Curricular e Entrevista de Avaliação de Competências, foi deliberado pelo
presente júri que os candidatos mencionados em seguida, irão ser sujeitos aos métodos
de seleção obrigatórios Avaliação Curricular e Entrevista de Avaliação de
Competências: Ana Rute Alves Mendes dos Santos; André Filipe Rodrigues Domingos;
e Nuno Filipe Carvalho Pinto dos Santos. Foi deliberado notificar os candidatos referidos
da publicitação da lista de candidatos admitidos e excluídos, do período de audiência
prévia e dos métodos de seleção aos quais serão sujeitos, de acordo com a alínea a) do
artigo 10.° da Portaria n.° 125-A/2019, de 30 de abril.

Aos restantes candidatos admitidos, foi deliberado aplicar os métodos de seleção
obrigatórios, Prova de Conhecimentos e Avaliação psicológica.
PONTO QUINTO:
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Após as diligências tomadas anteriormente, o júri deliberou proceder à notificação dos
candidatos admitidos para a realização do primeiro método de seleção, Prova de
Conhecimentos. A Prova de Conhecimentos irá realizar-se no dia 12 de março do
corrente, pelas 11h30, no Fórum Lisboa, sito em Avenida de Roma, n.° 14, 1000-143,
Lisboa.

Assim, foi deliberado notificar os candidatos ao presente procedimento concursal
(admitidos e excluídos), nos termos da alínea a) artigo 10.° da Portaria n.° 125-A/2019,
de 30 de abril, da publicitação da lista de candidatos admitidos e excluídos, do período
de audiência prévia e convocar os candidatos admitidos para a realização da prova de
conhecimentos.

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

.ú./><-

A Vogal

íüw V^r^'lkí2â?-^

A Vogal
^^/^^
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