Freguesia de Aguada de Cima
ATA nº 3/2022
PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO
PÚBLICO NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO
INDETERMINADO, PARA A CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL – AUXILIAR DE SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS
ELABORAÇÃO DA RELAÇÃO DE CANDIDATOS ADMITIDOS E EXCLUÍDOS E AGENDAMENTO DA PROVA DE
CONHECIMENTOS

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, pelas vinte e uma
horas e trinta minutos, reuniu nas instalações da sede da Junta de Freguesia de
Aguada de Cima, o Júri do procedimento concursal indicado em epígrafe, aberto por
aviso publicado no Diário da República, 2.ª série, número 224 de 18 de novembro de
2021, Referência A, bem como na Bolsa de Emprego Público, código de oferta
OE202111/0492 e página eletrónica da Freguesia no dia 19 de novembro de 2021,
composto por Paula Raquel Marques de Oliveira, Ana Cristina Martins Tomás, que
substitui a Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos e Olga Sofia Alves de
Freitas, a primeira como presidente e as restantes como vogais, a fim de, verificar se
os candidatos excluídos, no âmbito da apreciação das candidaturas, e notificados nos
termos do n.º 4 do artigo 21.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, se
pronunciaram sobre a referida exclusão e dar início à utilização dos métodos de
seleção.------------------------------------------------------------------------------------------------------O Júri verificou que nenhum dos candidatos excluídos se pronunciou sobre a intenção
de exclusão ao presente procedimento concursal, dentro do prazo estabelecido para o
efeito, conforme notificação remetida via correio eletrónico, datada de 18 de fevereiro
de 2022.------------------------------------------------------------------------------------------------------O Júri deliberou na ata nº 2, admitir condicionalmente os seguintes candidatos,
concedendo-lhe um prazo de 10 dias úteis após a receção da respetiva notificação,
para procederem à entrega do certificado das habilitações literárias:------------------------Mara Filipa Rangel Melo---------------------------------------------------------------------------------Margarida Rosa dos Santos Martins-------------------------------------------------------------------
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As candidatas apresentaram dentro do prazo estabelecido para o efeito, conforme
notificação remetida via correio eletrónico, datada de 18 de fevereiro de 2022, o
certificado das habilitações literárias, pelo que são assim admitidas definitivamente.---Foi elaborada a relação de definitiva de candidatos admitidos e a relação definitiva dos
candidatos excluídos, que se encontram em anexo, e fazem parte integrante da
presente ata.------------------------------------------------------------------------------------------------Mais deliberou o Júri, dar início à utilização dos métodos de seleção, convocando os
candidatos admitidos, nos termos do artigo 10.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de
abril, para a realização do 1.º método de seleção, Prova de Conhecimentos, que terá
lugar no dia 18 de maio de 2022 pela 10h00 na sede da Junta de Freguesia de
Aguada de Cima, sita Praça Santa Eulália, n.º 65 - 3750-041 Aguada de Cima.----------Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente
ata, que vai ser assinada por todos os membros do Júri.---------------------------------------Aguada de Cima, 6 de maio de 2022-----------------------------------------------------------------A Presidente
__________________________________
Paula Raquel Marques de Oliveira
A 1ª Vogal Efetiva
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Ana Cristina Martins Tomás
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