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FREGUESIA DE MOITA

Procedimento concursal comum, para a constituição de vínculo de emprego público na

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para um

posto de trabalho da carreira e categoria de assistente técnico.

REUNIÃO DO JÚRI

ATA N.9 3

Aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, pelas dezanove horas, nas

instalações da sede da Freguesia de Moita, reuniu o Júri nomeado pela Junta de Freguesia para

o procedimento concursal mencionado em epígrafe, estando presentes os seguintes elementos:

Presidente - Olga Maria Santos Figueiredo (Assistente Técnica na Escola Secundária Eng.e 4.5.io

Calazans Duarte); Primeira Vogal Efetiva, que substituirá a Presidente nas suas faltas e

impedimentos - Cátia Sofia Pereira Braga Pontes (Professora Adjunta na Escola Superior de

Saúde - lnstituto Politécnico de Leiria); Segunda Vogal Efetiva - Maria Virgínia Seco Coelho

(Professora na Escola Básica 2/3 Guilherme Stephens).

A Presidente do Júri deu início à reunião dando conta do término do prazo da realização da

Audiência Prévia, por parte dos candidatos excluídos ao presente procedimento concursal,

propondo de seguida a ordem de trabalhos seguinte, que foi aceite por unanimidade:

Ponto único: Análise e decisão sobre as alegações apresentadas na Audiência Prévia;

elaboração da Lista Definitiva de Candidatos Admitidos e Excluídos; e convocatória para a

Prova de Conhecimentos.

1. Decorrido o prazo da realização da Audiência Prévia, para a qual os candídatos excluídos

foram devidamente notificados, após a publicitação das Listas de Candidatos Admitidos e

Excluídos, em cumprimento do disposto no n.e 1do artigo 22.s da Portaria n.s t25-A/20L9, de

30 de abril, alterada e republicada pela Portaria n.e I2-A/2O2'J., de 11 de janeiro, em conjugação

com o disposto nos artigos 12l.e e I22.p do Código do Procedimento Administrativo, aprovado

em anexo ao Decreto-Lein.e 4/2015, de 07 de janeiro, na sua redação atual, oJúriverificou que

um candidato exerceu o seu direito de participação.
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1.1. A candidata Mariana Fazendeiro Rama, com o código 26, apresentou em sede de Audiência

Prévia requerimento, com a indicação (resumida) de que na candidatura não foi anexada a Carta

de Condução da categoria B por lapso, juntamente com a apresentação da fotocópia da Carta

de Condução da categoria B.

Foi deliberado admitir a referida candídata ao procedimento concursal, devido ao facto de o

motivo da sua exclusão ter sido suprido.

2. Foi verificado que houve notificações de exclusão do procedimento concursal, remetidas por

correio postal registado, devolvidas.

2,1. A notifícação à candidata Cristiana Regina Duarte de Sousa, com o código 04, foidevolvida

com a indicação de "objeto não reclamado". Verificada a conformidade do endereço da

notificação com o endereço inscrito no respetivo formulário de candidatura, considerou-se a

notificação em referência efetuada.

2.2. A notificação ao candidato MarcoJoel Abelha Neto, com o código 30, foidevolvida com a

indicação de "objeto não reclamado". Verificada a conformidade do endereço da notificação

com o endereço inscrito no respetivo formulário de candidatura, considerou-se a notificação em

referência efetuada.

3. Foi deliberado proceder à elaboração da Lista Definitiva de Candidatos Admitidos e Excluídos

ao procedimento concursal, Anexo desta Ata e dela fazendo parte integrante, bem como à sua

publicítação em local visível e público das instalações da sede da Freguesia e no seu sítio da

I nternet.

4. Foi ainda deliberado, nos termos do n.e 2 do artigo 10.s da Portaria n.s 125-A/2019, de 30 de

abril, alterada e republicada pela Portaria n.e t2-A/2027, de 11 de janeiro, convocar os

candidatos admitidos ao presente procedimento concursal para a realização do método de

seleção Prova de Conhecimentos no dia 15 de março de 2023 às 14h30min, na sede da Freguesia

situada na Estrada da Nazaré, N.e 58, 2445-573 Moita MGR.
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Todas as deliberações efetuadas nesta reunião foram tomadas por unanimidade e votação

nominal dos elementos presentes.

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, depois

de lída e votada nominalmente, foi aprovada por unanimidade, e vai ser assinada pelos

elementos do Júri presentes.

Anexo desta Ata:

o Lista de Candidatos Admítidos e Excluídos - Definitiva

A Presidente do Júri

A Primeira Vogal Efetiva

A Segunda Vogal Efetiva
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