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

DE ASSISTENTE OPERACIONAL NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES 

PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO 

 

ATA IV 

 

Aos seis dias do mês de julho 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 – Tânia Raquel Silvestre Esteves, Chefe da Divisão Desenvolvimento Social, em regime de substituição; 

1.º Vogal Efetivo – Susana Maria dos Santos Lopes, Técnica Superior na área da Educação, que substituirá a Presidente do júri nas suas 

faltas e impedimentos; 

2.º Vogal Efetivo – Mafalda Sofia Caseiro Coelho, Técnica Superior na área dos Recursos Humanos. 

 

No decorrer do processo concursal, verificou-se que, por motivos alheios a estes serviços, não foram enviados os ofícios de convocação 

ao primeiro método de seleção – prova de conhecimentos, às seguintes candidatas: 
 

 Patrícia Alexandra Henriques Simões Machado; 

 Paula Cristina da Cruz Ribeiro Raimundo; 

 

Na presente reunião analisou-se também, o requerimento apresentado via e-mail pela candidata Carla Patrícia Filipe Bértolo, a informar e 

a justificar o motivo pela qual não poderia comparecer ao 1º método de seleção – prova de conhecimentos. 

 

Desta forma, o Júri deliberou, convocar as candidatas para realizar o 1º método de seleção – prova de conhecimentos, no próximo dia 15 

de julho, pelas 14H no Edifício dos Paços do Concelho, em Alenquer 

 

Sendo 10 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, 

 

 

 

 

__________________________________ 

(Tânia Raquel Silvestre Esteves) 

 

 

 

 

__________________________________ 

(Susana Maria dos Santos Lopes) 

 

 

 

 

__________________________________ 

(Mafalda Sofia Caseiro Coelho) 

 


		2022-07-06T11:30:16+0100
	TÂNIA RAQUEL SILVESTRE ESTEVES


		2022-07-06T16:05:10+0100
	SUSANA MARIA DOS SANTOS LOPES


		2022-07-08T08:27:56+0100
	mafalda.coelho




