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ATA XIII DO JÜRI 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 décimo dia do mês de julho de dois mil e vinte pelas doze horas, reuniu na sede da

Freguesia de Alvalade, o júri do procedimento concursal comum, aprovado pelo Órgão
Executive.

Estiveram presentes os seguintes elementos do júri: Júlio Flor, na qualidade de
Presidente; Sara Magalhães e João Santos, ambos na qualidade de vogais.

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: Pedido de esclarecimento da prova de conhecimentos.

Tendo sido rececionado o pedido de esclarecimento após a consulta da prova pela
candidata Angela Machado relativo à vigésima questão, este Júri deliberou, por
unanimidade, esclarecer a questão apresentada com a transição da questão da prova
de conhecimentos.

"No âmbito do sistema de gestão da qualidade, são entradas para a revisão pela gestão selecione a opção incorreta:

a) Alterações em questões internas e externas relevantes para o sistema de gestão a
qualidade.

b) Identificação dos auditores da próxima auditoria externa.
c) Adequação de Recursos.
d) Oportunidades de melhoria."

Indicando que a resposta que se pretende é a alínea b), considerando que as
alterações de contexto relevantes, a adequação de recursos e as oportunidades de
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melhoria estão previstas no ponto 9.3.2 (entradas para a revisão pela gestão), da
norma ISO 9001:2015. A "Identificação dos auditores da próxima auditoria externa."
não está prevista no referido ponto, sendo a opção incorreta e logo a resposta certa,
da questão 20.

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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