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Designação: 

 

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 Técnico Florestal. 

 

Assunto: 
Ata da Apreciação das Reclamações apresentadas em sede de audiência de interessados  

Membros do Júri: 

 

Presidente −  Eng.ª Glória Costa, Chefe de Divisão de Proteção Civil, Espaços Verdes 

e Higiene Pública;  

1º Vogal −  Dr.ª Célia Laranjeira, Chefe de Divisão de Ambiente e Sustentabilidade; 

2º Vogal – Dr. João Gomes, Técnico Superior da Unidade Técnica de Recursos 

Humanos. 

Local: 
Edifício Paços do Concelho - Águeda 

Hora: 
10h00 

 

 
 

---------Ao dia um do mês de setembro 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 Técnico Florestal, estando 

presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente − Eng.ª Glória Costa, Chefe da Divisão de Proteção Civil, Espaços Verdes e Higiene 

Pública; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1º Vogal −  Dra Célia Laranjeira, Chefe de Divisão de Ambiente e Sustentabilidade, em 

substituição da Eng.ª Dina Batel, Chefe de Divisão de Manutenção de Edifícios e Equipamentos 

Municipais; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2º Vogal – Dr. João Gomes, Técnico Superior da Unidade Técnica de Recursos Humanos. --------- 

---------Esta reunião teve como objetivo proceder à apreciação das reclamações apresentadas em 

sede de audiência de interessados, de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 29.º e nos artigos 

30.º e 31.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 

145-A/2011, de 06 de abril e no Código do Procedimento Administrativo. ---------------------------------- 

---------Surgiram duas reclamações. Sendo uma remetida por um candidato excluído (Luís Miguel 

da Silva Simões), registo 19748/14 e outra por um cidadão que afirma ter apresentado a sua 

candidatura (Filipe Augusto Valente Oliveira), registo 19253/14, não tendo esta sido rececionada 

pelos serviços municipais.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------O júri verificou que o candidato Luis Miguel da Silva Simões se pronunciou sobre a intenção 

de exclusão do presente procedimento concursal, no prazo estipulado para o efeito. Todos os 

outros candidatos não se pronunciaram. ----------------------------------------------------------------------------- 
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---------Após verificação dos fundamentos apresentados pelo candidato, e por ser entendimento 

que o fundamento exposto, “…Fui confirmar ao Email enviado e após descarregar o documento 

verifiquei que este só tinha a primeira página, fui então verificar à pasta onde tinha guardado os 

documentos enviados e o mesmo estava completo, assim só poderá ter sido um problema 

informático ao carregar o ficheiro para o Email e este só enviou a página de rosto…”, iria contra as 

regras impostas e tidas por base no concurso, conforme consta nos pontos 14.2 e 15 do aviso de 

abertura, o júri deliberou manter a exclusão do candidato ao presente procedimento concursal. ---- 

---------O júri deliberou notificar o candidato e o cidadão reclamantes através de e-mail, nos termos 

da alínea a) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e 

republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de abril, da deliberação dos membros do júri, e 

manter a lista de candidatos admitidos e excluídos ao presente procedimento concursal. ------------- 

---------O júri decidiu ainda convocar os candidatos admitidos, através de e-mail, nos termos do 

artigo 30.º da referida Portaria, para a Prova de Conhecimentos, a realizar no dia 19 de setembro, 

pelas 10:00 horas, no Auditório da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda.-------------- 

---------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. -------------------------------------------------------------- 

 

Águeda e Paços do Concelho, 01 de setembro de 2014 

 

 

O Júri 
 
 
 
 
 
 

______________________     ______________________    _____________________ 
               (Eng.ª Glória Costa)         (Dra.ª Célia Laranjeira)         (Dr. João Gomes) 
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