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ATA 4 00 JÚRI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL

Procedimento concursal para constituição de reservas de recrutamento, na
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, para a carreira/categoria de Assistpntp Técnico / Assistpntp
Técnico - Serviços Gerais da Divisão Administrativa.

Ao sétimo dia do mês de agosto de dois mil e dezanove 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: Sara Magalhães, na qualidade de
Presidente; Joana Vilela e Luísa Marques, na qualidade de vogais efetivos.

Após deliberação do Órgão Executivo de proceder à abertura de procedimento
concursal em título, a presente reunião teve como ponto único na ordem de trabalhos:

PONTO ÚNICO: Análise da correspondência rececionada pelos candidatos em sede
audiência prévia, da fase de admissão e exclusão de candidaturas.

Considerando que foram rececionados a correspondência em anexo (Anexo l) dos
seguintes candidatos ao procedimento concursal em título, este júri analisou os
mesmos e deliberou emitir as respostas devidas (Anexo Il):

- Rodrigo Afonso Reis: foram colocadas várias questões acerca do procedimento
concursal em curso. Foi deliberado prestar os devidos esclarecimentos;
- Tiago Miguel Fernandes Veloso: apresentou em anexo à mensagem eletrónica o
formulário de audiência prévia preenchido. Foi deliberado manter a decisão de
exclusão não ter declarado os requisitos previstos no artigo 1 7.º do anexo da Lei n.º
35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual;
- Vânia Morais: apresentou em anexo à mensagem eletrónica o certificado de
habilitações do 1 2.º ano de escolaridade. Foi deliberado manter a decisão de exclusão

Procedimento Concursal - Freguesia de Alvalade

l

7
!

*

S

ALVALADE
Junta de Freguesia

não ter declarado os requisitos previstos no artigo 1 7.º do anexo da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, na sua redação atual.

Desta forma e na sequência dos esclarecimentos prestados ao candidato Rodrigo
Afonso Reis, foi também deliberado:
- Elaborar a 2.ª versão da Lista de Candidatos Admitidos e Excluídos (Anexo Ill), com a
correção do número da oferta da Bolsa de Emprego Público;
- Publicar a referida lista em local visível e público das instalações da Freguesia e na
respetiva página eletrónica;
- Notificar os candidatos da publicitação da 2.ª versão da lista de candidatos admitidos e
excluídos e notificar os candidatos admitidos à prova de conhecimentos para prestar
adicionais esclarecimentos sobre a aplicação da prova de conhecimento por duas fases,
de acordo com o que se encontra explícito no aviso de abertura do procedimento e
indicar que a legislação "Carta Deontológica " não será uma bibliografia a considerar
nos termos da alínea a) artigo 10.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril (Anexo
IV).

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.

Anexos:

l - Comunicações dos candidatos Rodrigo Afonso Reis, Tiago Miguel Fernandes
Veloso e Vânia Morais.

ll - Comunicações de resposta aos candidatos, Rodrigo Afonso Reis, Tiago Miguel
Fernandes e Veloso;

Ill - 2.ª versão da Lista de Candidatos Admitidos e Excluídos;
IV - Comunicações aos candidatos.
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