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ATA 6 DO 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 Assistente Técnico / Assistente
Técnico - Serviços Gerais da Divisão Administrativa.

Ao quinto dia do mês de setembro de dois mil e dezanove pelas 15 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 Madalena Viana, na qualidade de vogais efetivos.

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

PONTO l: Lista definitiva dos candidatos admitidos e excluídos;

PONTO II: Classificação da fase escrita (fase 1) da Prova de Conhecimentos;
PONTO III: Concretização da Avaliação Curricular;

PONTO l:

No término da audiência prévia, da fase de admissão e exclusão de candidaturas, este
júri verificou que não foram rececionadas nenhumas exposições adicionais às tratadas
na reunião anterior (Ata 5).

O Júri elaborou de seguida a lista definitiva dos candidatos admitidos e excluídos
(anexo l) e deliberou publicitá-la em local visível e público das instalações da
Freguesia e na respetiva página eletrónica, notificando os candidatos da devida
publicitação.
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PONTO II:

Após a realização da fase escrita (fase 1) da prova de conhecimentos, no dia 04 de
setembro de 2019, procedeu-se à correção das mesmas, sendo que as classificações
obtidas e as ausências (faltas) a esta fase, se encontram na lista de classificações da
fase escrita (fase 1) da Prova de Conhecimentos (Anexo II). A lista de classificações
da fase escrita (fase 1) da Prova de Conhecimentos irá ser publicitada nos locais
habituais.

Posto isto, e de acordo com o deliberado na primeira reunião deste órgão (júri), com
os critérios publicitados na Bolsa de Emprego Público n.° OE 201907/0012, e no
enquadramento da Portaria n.° 125-A/2019, de 30 de abril (Portaria), foi deliberado o
seguinte:

- Excluir os candidatos que obtiveram uma classificação inferior a 9,50 valores e que
não compareceram (faltaram) à fase escrita (fase 1) da prova de conhecimentos.
Neste âmbito, delibera-se notificar os candidatos excluídos da sua exclusão,
informando dos locais de publicitação da lista de classificações da fase escrita (fase 1)
da Prova de Conhecimentos e do período de audiência dos interessados.
- Aprovar os candidatos que obtiveram uma classificação superior a 9,50 valores.
Neste âmbito, delibera-se notificar os candidatos aprovados para a fase oral (fase 2)
da Prova de Conhecimentos, a decorrer dia 16 de setembro de 2019, e informar dos

locais de publicitação da lista de classificações da fase escrita (fase 1).

As notificações decorrem nos termos previstos na alínea a) do artigo 10.° da Portaria.

PONTO III:

Este júri procedeu à concretização da Avaliação Curricular do candidato que reúne as
condições para o efeito. A mesma decorreu nos termos das deliberações tomadas em
reunião anterior e de acordo com a Portaria. Foi preenchida a grelha individual (Anexo
Ill) e elaborada a lista de classificações da Avaliação Curricular (Anexo IV).
Posto isto, foi deliberado o seguinte:
- Publicitar a lista de classificações da Avaliação Curricular nos locais habituais;
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- Notificar o candidato, nos termos previstos na alínea a) do artigo 10.° da Portaria,
informando dos locais de publicitação da lista de classificações da Avaliação Curricular
e que oportunamente será convocado para o segundo método de seleção, Entrevista
de Avaliação de Competências.

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:

I - Lista definitiva de Candidatos Admitidos e Excluídos;

II - Lista de classificações da fase escrita (fase 1) da Prova de Conhecimentos;
Ill - Grelha individual da Avaliação Curricular;
IV - Lista de classificações da Avaliação Curricular.
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