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PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA A CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE RECRUTAMENTO NA CARREIRA E CATEGORIA DE 

ASSISTENTE OPERACIONAL – ÁREA DO DESPORTO – COMPLEXO MUNICIPAL VICTOR SANTOS - PISCINAS MUNICIPAIS, NA 

MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO 

 

ATA III 

 

Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, 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 – Bruno Miguel da Costa Simões, Técnico Superior; 

1.º vogal suplente – Ruben Miguel Fonseca Ferreira, Encarregado Operacional; 

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

 

Visto o processo do procedimento concursal, verificou-se que a candidata, Ana Luísa Graça Almeida apresentou, no âmbito do exercício 

do direito de participação de interessados, o respetivo certificado de habilitações, que se encontrava em falta na candidatura, de acordo 

com a Ata II datada de 19 de outubro de 2022. No entanto, a mesma não apresentou o formulário que era de utilização obrigatória e que 

se encontra disponível no site do município de Alenquer. 

Desta forma, o Júri deliberou, por unanimidade, não aceitar a alegação apresentada no presente procedimento, mantendo-se a mesma 

excluída. 

 

Sendo 10 horas e 30 minutos 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 por todos os membros do júri. 

 

O Júri, 

 

 

 

 

________________________________ 

(Bruno Miguel da Costa Simões) 

 

 

 

 

__________________________________ 

(Ruben Miguel Fonseca Ferreira) 

 

 

 

 

_______________________________ 

(Mafalda Sofia Caseiro Coelho) 

 


		App AIRC
	2022-11-11T14:43:01+0000
	bruno.simoes


		2022-11-11T14:43:29+0000
	bruno.simoes


		2022-11-11T16:08:35+0000


		2022-11-11T16:16:23+0000


		2022-11-11T16:24:40+0000
	RÚBEN MIGUEL FONSECA FERREIRA


		2022-11-11T17:02:04+0000
	mafalda.coelho




