
 
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 UM POSTO DE TRABALHO PARA A CARREIRA E CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR NA ÁREA DA CONTRATAÇÃO 

 

ATA III 

 

Aos três dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, nesta Vila, edifício paços de concelho, na sala de reuniões, pelas 09 

horas e 30 minutos, 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 – Susana Isabel Vicente Silva, Técnica Superior; 

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

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

 

No decorrer do processo concursal, verificou-se que, por motivos alheios a estes serviços, não deram entrada no nosso sistema de 

gestão documental, a seguinte candidatura: 
 

 Bruno Miguel Nunes da Silva 
 

 

Procedendo à verificação da candidatura, o júri deliberou, por unanimidade: 

 

1 – Admitir o seguinte candidato, atendendo a que o pedido foi entregue dentro do prazo fixado, encontrando-se formulado em 

conformidade com o aviso de abertura e o interessado possuí os requisitos exigidos, não tendo deficiências a suprir. 

 

 Bruno Miguel Nunes da Silva  

 

Mais deliberou, o Júri do procedimento concursal, manter a data de 21 de setembro de 2021, às 09h30 para a realização da Prova 

de Conhecimentos, a ter lugar no Edifício Fórum Romeira (Parque Urbano da Romeira) em Alenquer, deliberando convocar este 

candidato para a mesma, bem como publicitar a presente ata no site do município. 

 

Sendo 12 horas e 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, foi aprovada e assinada por todos os membros do júri. 

 

O Júri, 

 

 

 

 

__________________________________ 

(Susana Isabel Vicente Silva) 

 

 

 

 

__________________________________ 

(Sónia Alexandra Vicente Lopes) 

 

 

 

 

__________________________________ 

(Mafalda Sofia Caseiro Coelho) 
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