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RECRUTAMENTO POR RECURSO À MOBILIDADE DE 1 LUGAR DA CARREIRA E CATEGORIA DE 

ASSISTENTE OPERACIONAL – ÁREA DE SERVENTE 

 

ATA II 

 

Aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, nesta Vila, edifício Paços de Concelho, na sala de reuniões, pelas 10 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 – Fábio Alexandre Lameira da Costa Luís, Chefe da Unidade Técnica de Manutenção, em regime de Substituição; 

1º vogal efetivo – Rui Manuel Lopes Custódio, Técnico Superior, que substituirá o Presidente do júri nas suas faltas e impedimentos; 

2º vogal efetivo – Mafalda Sofia Caseiro Coelho, Técnica Superior. 

 

A presente reunião teve por finalidade a verificação dos requisitos de admissão dos candidatos ao procedimento concursal mencionado em 

epígrafe, aberto por aviso publicado na BEP, código de oferta OE202203/0926 de 29 de março transato e à elaboração da lista dos 

candidatos admitidos e dos que deverão ser excluídos, com a indicação dos motivos de exclusão. 

Visto o processo de concurso, verificou-se que requer a sua admissão o seguinte candidato: 

 Rui Miguel Neves da Silva Carvalho  

 

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

 1 – Admitir o candidato Rui Miguel Neves da Silva Carvalho, 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. 
 

 

Tendo em conta que não existiram candidatos excluídos, o Júri deliberou proceder, com base nos critérios constantes na Ata I, do 

procedimento, marcar o Método de Seleção - Entrevista Profissional de Seleção, para o próximo dia 21 de abril, pelas 9h00, no Complexo 

Municipal da Barnabé. 
 

 

Sendo 11 horas e não havendo mais assuntos a tratar, o senhor 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 digitalmente por todos os membros do júri. 

 

O Júri, 

 

 

 

 

________________________________ 

(Fábio Alexandre Lameira da Costa Luís) 

 

 

 

 

________________________________ 

(Rui Manuel Lopes Custódio) 

 

 

 

 

________________________________ 

(Mafalda Sofia Caseiro Coelho) 
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