
 

ATA DE REUNIÃO – JÚRI DO CONCURSO  
N.º: 12 

 
Data: 04/12/2020 

     

Designação: 

 

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 1 (um) posto de 
trabalho para Técnico Superior – Ambiente e Sustentabilidade, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. 
 

Assunto: 
Pronúncia dos interessados e homologação da Lista Unitária de Ordenação Final dos 
candidatos   

Membros do Júri: 

 

Presidente: Célia Maria Morais Laranjeira, Chefe de Divisão de Ambiente e 

Sustentabilidade da Câmara Municipal de Águeda; 

1.º Vogal: José Carlos Morais Pinto Cardoso, Chefe de Divisão da Qualidade, 

Ambiente e Gestão de Frota da Câmara Municipal de Anadia; 

2º Vogal: Sílvia Laranjeira Martins, Chefe da Unidade Técnica de Recursos Humanos 

da Câmara Municipal de Águeda. 

Local: Câmara Municipal de Águeda Hora: 09:30 
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---------Aos quatro dias do mês de dezembro de 2020, no Edifício dos Paços do Concelho, reuniu o 

Júri nomeado para o procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 1 (um) 

posto de trabalho para Técnico Superior – Ambiente e Sustentabilidade, na modalidade de 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado., estando presentes:-------------- 

Presidente − Célia Maria Morais Laranjeira, Chefe de Divisão de Ambiente e Sustentabilidade da 

Câmara Municipal de Águeda-------------------------------------------------------------------------------------------- 

1º Vogal − José Carlos Morais Pinto Cardoso, Chefe de Divisão da Qualidade, Ambiente e Gestão 

de Frota da Câmara Municipal de Anadia---------------------------------------------------------------------------- 

2º Vogal – Sílvia Laranjeira Martins, Chefe da Unidade Técnica de Recursos Humanos da 

Câmara Municipal de Águeda. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Esta reunião teve como objetivo verificar se algum dos candidatos aprovados constantes da 

Lista Unitária de Ordenação Final (LUOF), e notificados nos termos do art.º 10 da Portaria n.º 125-

A/2019, de 30 de abril, conjugado com os artigos 121.º e 122.º do Código de Procedimento 

Administrativo, se pronunciou por escrito sobre a referida lista e remeter a mesma a homologação 

do dirigente máximo do órgão ou serviço que procedeu à publicitação do presente procedimento 

concursal, a Lista Unitária de Ordenação Final dos candidatos, nos termos do n.º 2 do artigo 38.º 

da referida portaria.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Neste seguimento, o Júri verificou que nenhum dos candidatos se pronunciou sobre a 

LUOF, dentro do prazo estabelecido para o efeito.---------------------------------------------------------------- 

---------Mais deliberou o Júri, remeter a Lista Unitária de Ordenação Final dos candidatos, o qual 

se encontra anexa à presente Ata, para homologação do dirigente máximo do órgão ou serviço 

que procedeu à publicitação do presente procedimento concursal. ------------------------------------------ 
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---------Face ao exposto, e em cumprimento do disposto no n.º 4 e 5 do artigo 28.º conjugado com 

a alínea d) do artigo 10.º todos da Portaria, proceder à publicitação em Diário da República a 

respetiva LUOF homologada.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------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, 04 de dezembro de 2020 

 
 

O Júri 
 
 
 

 
 
 
 
_________________________   _________________________   _________________________ 

               (Presidente)                          (1.º Vogal)                                    (2.º Vogal) 
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