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Designação : 

 

Procedimento concursal comum, com caráter exceciona l, de recrutamento para 
ocupação de um posto de trabalho para Técnico Super ior, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indetermi nado, para a área de Gestão de 
Recursos Humanos. 
 

Assunto : Ata – Marcação da Prova de Conhecimentos  

Membros do Júri : 

 

Presidente  −  Dr.ª Sílvia Martins, Chefe da Unidade Técnica de Recursos Humanos;  

1º Vogal  − Dr.ª Ana Rita Pereira, Técnica Superior Divisão Administrativa e Financeira; 

2º Vogal  – Arqt.ª Alexandra Dias, Técnica Superior da Divisão de Execução de Obras 

Municipais. 

Local :  Hora :  

 
 
 

---------Aos 29 dias do mês de agosto do ano de 2014, no Edifício dos Paços do Concelho, reuniu 

o Júri nomeado para o procedimento concursal comum, com caráter excecional, de recrutamento 

para ocupação de um posto de trabalho para Técnico Superior, na modalidade de contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para a área de Gestão de Recursos 

Humanos, estando presentes: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presidente  − Dr.ª Sílvia Martins, Chefe da Unidade Técnica de Recursos Humanos; ------------------ 

1º Vogal  −  Dr.ª Ana Rita Pereira, técnica superior da Divisão Administrativa e Financeira; ----------- 

2º Vogal  – Arqt.ª Alexandra Dias, Técnica Superior da Divisão de Execução de Obras Municipais.  

---------Esta reunião teve como objectivo proceder à marcação da Prova de Conhecimentos para 

todos os candidatos admitidos, referente ao procedimento concursal em epígrafe. ---------------------- 

--------- Nos termos do n.º 1 do artigo 32º da Portaria n.º 83-A/2009 de 22 janeiro, alterada e 

republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, o júri deliberou convocar os candidatos 

admitidos, através de e-mail, conforme previsto na alínea a) do n.º 3 do artigo 30.º da referida 

Portaria, para a Prova de Conhecimentos, a realizar no dia 19 de setembro, pelas 10 horas, no 

Edifício dos Paços do Concelho. -------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Mais deliberou, esclarecer na convocatória a remeter aos candidatos admitidos, que deve 

ser considerada para a prova a Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, uma vez que esta revoga alguns 

diplomas indicados no aviso de abertura. --------------------------------------------------------------------------- 

---------Nada mais havendo a deliberar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, 

que vai ser lida e assinada pelos elementos do júri. --------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Águeda e Paços do Concelho, 29 de agosto de 2014 

 

 

O Júri 
 
 
 
 

 

______________________     ______________________    _____________________ 
              (Dr.ª Sílvia Martins)        (Dr.ª Ana Rita Pereira)       (Arqt.ª Alexandra Dias) 
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