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PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO, EM REGIME 

DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO PARA PREENCHIMENTO DE DOIS 

POSTOS DE TRABALHO PARA A CARREIRA E CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR, UM NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE 

PUBLICIDADE E MARKETING E UM NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E CULTURAL – VERTENTE ORGANIZACIONAL. 

 

ATA III 

(REF.ª B - COMUNICAÇÃO SOCIAL E CULTURAL – VERTENTE ORGANIZACIONAL) 

 

Aos dezoito dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, nesta Vila, edifício paços de concelho, na sala de reuniões, pelas 09 horas, de 

acordo com o disposto no artigo 14.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua redação atual, reuniu o júri do concurso 

referenciado em epígrafe, constituído por: 

 

Presidente – Maria Inês Amaral Teixeira Nuno, Chefe da Unidade Técnica de Comunicação e Marketing, em regime de substituição; 

2º Vogal Efetivo – Mafalda Sofia Caseiro Coelho, Técnica Superior; 

2º Vogal Suplente – Sónia Alexandra Vicente Lopes, Chefe da Divisão de Recursos Humanos, em regime de Substituição. 

 

Visto o processo do procedimento concursal, verificou-se que a candidata, Sandra Vanessa Veríssimo Lopes de Almeida Marques 

apresentou, formulário de exercício do direito de participação de interessados, com informação que tinha efetuado a candidatura ao 

procedimento concursal na área de comunicação de ref.ª B e não da ref.ª A como foi considerada. 

Desta forma, o Júri procedeu à verificação da candidatura, deliberando, por unanimidade: 

Excluir a candidata, Sandra Vanessa Veríssimo Lopes de Almeida Marques, por não ter entregue fotocópia do Certificado de 

Habilitações com o nível habilitacional/área exigido(a) ou outro documento idóneo, legalmente reconhecido para o efeito de acordo com 

os requisitos previstos no ponto 8 do aviso de abertura. 

 

Foi deliberado notificar a candidata excluída para a realização da audiência dos interessados nos termos do artigo 100.º e seguintes do 

Código do Procedimento Administrativo, de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 22.º da referida portaria. 

 

A candidata excluída se pretender apresentar alegações, deve fazê-lo através do formulário para o exercício do direito de participação 

dos interessados, que é de utilização obrigatória e se encontra disponível em www.cm-alenquer.pt. 

 

Não havendo mais assuntos a tratar, a senhora presidente do júri deu por encerrada a reunião da qual, para constar, se lavrou a presente 

ata que, lida e achada conforme, vai ser assinada por todos os membros do júri. 
 

 

O Júri, 

 

 

 

 

__________________________________ 

(Maria Inês Amaral Teixeira Nuno) 

 

 

 

 

__________________________________ 

(Mafalda Sofia Caseiro Coelho) 

 

 

 

 

__________________________________ 

(Sónia Alexandra Vicente Lopes) 

 

http://www.cm-alenquer.pt/
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