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PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO, EM 

REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO PARA 

PREENCHIMENTO DE UM POSTO DE TRABALHO PARA A CARREIRA E CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR NA 

ÁREA DESPORTO 

 

ATA IX 
 

Aos vinte e oito dias do mês de junho 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 – Tânia Raquel Silvestre Esteves, Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social, em regime de substituição; 

1º vogal efetivo – Bruno Miguel da Costa Simões, Técnico Superior, que substituirá a Presidente do júri nas suas faltas e 

impedimentos; 

2º vogal efetivo – Sónia Alexandra Vicente Lopes, Chefe da Divisão de Recursos Humanos, em regime de Substituição. 

 

A presente reunião teve como objeto a apreciação do email, registado no nosso sistema de gestão documental sob o registo n.º 

11148 de 22/06/2022, da candidata Bianca Anselmo Accioly Nogueira que alega não ter rececionado o oficio de convocação 

para realização do 1.º método de seleção – prova de conhecimentos. A candidata, não compareceu na data e hora agendadas, 

motivo pelo qual, foi excluída do procedimento concursal em causa. Analisado o processo, verificou-se que não existem 

evidências de que o oficio tenha sido enviado. 

Desta forma, o júri deliberou suspender a Lista Unitária de Ordenação Final, dando a oportunidade à candidata de realizar os 

métodos de seleção, de acordo com o n.º 6 do Código do Procedimento Administrativo aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015 de 

7 de janeiro. 

 

O júri deliberou ainda, marcar os métodos de seleção, no Edifico dos Paços do Concelho, da seguinte forma: 

Prova de Conhecimentos, dia 15 de julho de 2022, pelas 14H. A prova incidirá sobre as matérias referidas no ponto n.º 10.1.1 

do aviso de abertura; 

Avaliação Psicológica, dia 29 de julho de 2022, pelas 09H30; 

Entrevista Profissional de Seleção, dia 24 de agosto de 2022, pelas 10H. 
 

Os métodos de seleção supracitados têm caráter eliminatório, considerando-se excluída, caso obtenha uma classificação 

inferior a 10 valores, ou seja, classificação inferior a 9,5 valores. 
 

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, vai ser assinada por todos os membros do júri. 

 

O Júri, 

 

________________________________ 

(Tânia Raquel Silvestre Esteves) 

 

________________________________ 

(Bruno Miguel da Costa Simões) 

 

________________________________ 

(Sónia Alexandra Vicente Lopes) 
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