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ALVALADE
Junta de Freguesia

ATA XIX DO JÚRI DO PROCEDIIVIENTO 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 primeiro dia do mês de agosto 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 a seguinte ordem de trabalhos:
PONTO ÚNICO: Análise e resposta à comunicação da candidata Carina Flora.
Este Júri reuniu com o objetivo de analisar a comunicação rececionada, por parte da
candidata Carina Flora, na sequência da reunião anterior deste órgão. Remetendo a
candidata as comunicações efetuadas com a Unidade de Saúde Pública, indicando que
a declaração será remetida posteriormente, e tendo a candidata apresentado o devido
consentimento assinado para a realização da Entrevista Profissional de Seteção por
videoconferência, este Júri deliberou por unanimidade que o método de seleção decorra
no dia e hora da convocatória anterior - dia 13-08-2020 às 10h45 através da plataforma
Zoom.

Este Júri deliberou por unanimidade também que a declaração médica comprovativa
deve ser apresentada assim que a mesma for enviada à candidata.

Foi ainda deliberado por unanimidade, notificar a candidata nos termos da alínea a) do
artigo 10.° da Portaria n.° 125-A/2019, de 30 de abril, do deliberado por este Júri.
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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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