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ALVALADE
Junta de Freguesia

ATA V DO JÚRI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL
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.
Ao quarto dia do mês de março 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: Júlio Flor, 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 como ponto único na ordem de
trabalhos, o seguinte:
PONTO ÚNICO: Análise de contestações e comunicações rececionadas em sede
de audiência prévia da fase de admissão e exclusão de candidaturas.

O Júri reuniu com o objetivo de analisar as contestações e comunicações rececionadas
desde o dia 21/02/2020 até ao dia 03/03/2020, em sede de audiência prévia acerca da
fase de admissão e exclusão de candidaturas. Foi elaborado o seguinte quadro resumo,
o qual inclui as deliberações tomadas:
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Código de
candidato

Assunto da contestação/
comunicação

Nome

Esclarecimentos/Deliberação

A candidata questionou se não foi
HU093

Tayzer

considerado o Mestrado em

Damascene
de Oliveira

Engenharia em Energia Solar.

Matilde
HU053

Leonor
Pombinho

Para a candidata o Mestrado é
mais relevante que a Licenciatura.
A candidata refere que à data da
Entende o Júri que a
candidatura não possuía o
apresentação do certificado
certificado de Licenciatura em
de Licenciatura é exigida no

Gestão, que anexou aquando da
contestação.

O candidato refere que possui a
Licenciatura em Informática e

HU023

João Miguel
Santas Gata

momenta da candidatura.
O Júri mantém a decisão de
exclusão.

Gestão de Empresas e que
frequentou unidades curriculares
da Licenciatura em Gestão. Enviou

agora em anexo o certificado de
habilitações.

Ana Raquel
HU081

Padrão
Baptista

A candidata solicitou a
O júri informará a candidata
disponibilização dos documentos dos locais onde poderá
com as matérias e legislação a encontrar as matérias e
serem abordadas na Prova de
legislação para a Prova de

Conhecimentos.

Conhecimentos.

Entende o Júri que a
equivalência apresentada
O candidato menciona possuir a não menciona a
Licenciatura em Engenharia
correspondência da área da
Marques da
Alimentar e o Mestrado em Gestão Licenciatura em Engenharia
Costa Alves
Hoteleira.
para Portugal.

Pedro Carlos

HU051

O Júri mantém a decisão de
exclusão.

Foi deliberado notificar os candidatos referidos com os devidos

esclarecimentos/deliberações, de acordo com a alínea a) do artigo 10.° da Portaria n.°
125-A/2019,de30deabril.
As deliberações foram tomadas por unanimidade.

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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