
 
PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA A CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE RECRUTAMENTO PARA A 

CARREIRA E CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL NA ÁREA DE CONDUTOR DE VEÍCULOS 

PESADOS E TRATORES AGRÍCOLAS, NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES 

PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO 

 

ATA III 

Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, 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 

atual redação, reuniu o júri do concurso referenciado em epígrafe, constituído por: 

 

Presidente – Bruno Ferreira Catarino Belo do Amaral, Chefe da Unidade Técnica de Equipamentos, em Regime de 

Substituição; 

1º Vogal Efetivo – Sónia Alexandra Vicente Lopes, Chefe da Divisão de Recursos Humanos, em Regime de Substituição, 

que substituirá o Presidente do júri nas suas faltas e impedimentos; 

2º Vogal Efetivo – Fábio Alexandre Lameira da Costa Luís, Chefe da Unidade Técnica Manutenção, em Regime de 

Substituição. 

 

A presente reunião teve por finalidade a apreciação de eventuais alegações dos candidatos excluídos no âmbito da 

audiência dos interessados, notificados através de ofícios datados de 29/06/2021.  

 

Analisado o processo verificou-se que o candidato Lino Miguel Rucha Pinheiro, apresentou declaração em como 

estava a frequentar a formação para obtenção do CAM, tendo também apresentado comprovativo do pagamento da 

respetiva formação, deste modo, o júri deliberou admitir o respetivo candidato. 

 

Assim, o júri deliberou, admitir definitivamente os seguintes candidatos: 

 

 António Raul Esteves Jaime  Pedro José Roxo Pereira 

 Bruno Rafael Cunha Ventura  Raul de Jesus Gonçalves 

 Lino Miguel Rucha Pinheiro  
 

 

Mais deliberou o júri, por unanimidade, marcar o 1.º método de seleção - prova de conhecimentos, que assumirá 

a forma oral de natureza prática com a duração máxima de 1 hora e obedecerá, entre outras questões relacionadas 

como exercício da função, tais como perceção e compreensão da tarefa, qualidade de realização, celeridade na 

execução e grau de conhecimentos técnicos demonstrados, para os dias 3 e 4 de agosto de 2021, no Complexo 

Municipal da Barnabé com as seguintes orientações: 

 

 



 
Dia 3 de agosto de 2021 

 

Candidatos Hora 

António Raul Esteves Jaime 09h00 

Bruno Rafael Cunha Ventura 10h00 

Lino Miguel Rucha Pinheiro 11h00 

 

Dia 4 de agosto de 2021 

 

Candidatos Hora 

Pedro José Roxo Pereira 09h00 

Raul de Jesus Gonçalves 10h00 

 

 

Sendo 12 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 por todos os 

membros do júri. 

 

 

O Júri, 

 

 

 

 

_______________________________ 

(Bruno Ferreira Catarino Belo do Amaral) 

 

 

 

 

_________________________________ 

(Sónia Alexandra Vicente Lopes) 

 

 

 

 

__________________________________ 

(Fábio Alexandre Lameira da Costa Luís) 
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