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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 DE DIREITO  

 

 

Aos catorze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, nesta Vila, edifício paços de concelho, na sala de reuniões, pelas 09 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 – Edgar Manuel Lopes Pereira, Chefe da Divisão Administrativa Jurídica, em regime de substituição; 

1.º vogal suplente – Maria Helena Rodrigues Pereira, Técnica Superior, que substituirá o Presidente do júri nas suas faltas e 

impedimentos; 

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

 

Visto o processo do procedimento concursal, verificou-se que os candidatos, Adilania de Souza Pinheiro e Ricardo Manuel Canadas de 

Passos Ramos, apresentaram o formulário de exercício do direito de participação de interessados, os quais foram registados no nosso 

sistema de gestão documental. 

 

Da apreciação e análise feita aos referidos documentos, o júri deliberou por unanimidade, aceitar a alegação apresentada pelos 

candidatos Adilania de Souza Pinheiro e Ricardo Manuel Canadas de Passos Ramos, convocando-os então para a realização da Prova 

de Conhecimentos, a ter lugar no Edifício dos Paços do Concelho, em Alenquer, dia 25 de outubro de 2022 às 09h30. 

 

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, vai ser assinada por todos os membros do júri. 
 

 

O Júri, 

 

 

 

 

__________________________________ 

(Edgar Manuel Lopes Pereira) 

 

 

 

 

__________________________________ 

(Maria Helena Rodrigues Pereira) 

 

 

 

 

__________________________________ 

(Mafalda Sofia Caseiro Coelho) 
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