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CONCURSO EXTERNO DE INGRESSO PARA PROVIMENTO DE UM POSTO DE TRABALHO DA CARREIRA DE 

TÉCNICO DE INFORMÁTICA, COM A CATEGORIA DE GRAU 1, NÍVEL 1 (ESTAGIÁRIO), NA MODALIDADE DE 

CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO 

 

ATA III 

 

Aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, 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 – António Joaquim Fitas Rodrigues, Chefe da Unidade Técnica de Tecnologias da Informação; 

1.º 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; 

2.º vogal efetivo – José Joaquim da Costa Rodrigues, Técnico de Informática da Unidade Técnica de Tecnologias da Informação;  

 

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

documental, a candidatura do candidato Joel Azenha Rodas. 

 

Procedendo à verificação da candidatura, o júri deliberou, por unanimidade, admitir o candidato Joel Azenha Rodas, atendendo a que o 

pedido foi entregue dentro do prazo fixado, encontrando-se formulado em conformidade com o aviso de abertura e o interessado possuir 

os requisitos exigidos, não tendo deficiências a suprir. 

 

Considerando que a decisão é inteiramente favorável ao interessado, não se procederá à audiência dos interessados, nos termos do 

disposto na al. f) do n.º 1 do artigo 124.º da do Código do Procedimento Administrativo. 

 

Mais deliberou, o Júri do procedimento concursal, remarcar a data de 18 de janeiro de 2023, às 10h00 para a realização da Prova de 

Conhecimentos, a ter lugar no Edifício dos Paços do Concelho em Alenquer, deliberando convocar o candidato admitido para a 

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

 

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, 

 

 

 

 

_________________________________ 

(António Joaquim Fitas Rodrigues) 

 

 

 

 

_________________________________ 

 (Sónia Alexandra Vicente Lopes) 

 

 

 

 

_______________________________ 

 (José Joaquim da Costa Rodrigues) 
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