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Procedimento de recrutamento e seleção de um no âmbito da 6." edição -
Designação: 2.4 fase do Programa de Estágios Profissionais na Admini stração Local (PEPAL), para

o desempenho de funções correspondentes à carreira de técnico superior do regime
geral da função pública, para a área de Arquitetura paisagista.

Assunto: Ata de Apreciação das Candidaturas - Candidatos Admitidos e Excluídos

Membros do Júri:

Presidente - Eng." Glória Helena da Fonseca Calado Costa, Chefe da Divisão de

Espaços Verdes e Higiene Pública;

1.o Vogal - Arq." Ana Cristina Pinho dos Reis Alves da Costa, Técnica Superior da

Divisão de Execução de Obras Municipais;

2.o Vogal - Dr. João Nuno Sousa Gomes, Técnico Superior da Unidade Técnica dos

Recursos Humanos.

Local: Câmara Municipal de Águeda
Hora 09:30

------Aos 15 dias do mês de abril do ano de 2021, no Edifício dos Paços do Concelho, reuniu o
Júri nomeado para o procedimento de recrutamento e seleção de um estagiário, no âmbito da 6.a

edição - 2.a fase do Programa de Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL), para o

desempenho de funções correspondentes à carreira de técnico superior do regime geral da função
pública, pa'a a área de Arquitetura Paisagista (ref.a E), estando presentes

-----Presidente - Eng." Glória Helena da Fonseca Calado Costa, Chefe da Divisão de Espaços

Verdes e Higiene Pública;---

-------1.o Vogal - Arq." Ana Cristina Pinho dos Reis Alves da Costa, Técnica Superior da Divisão

de Execução de Obras Municipais;----------
-------2.o Vogal - Dr. João Nuno Sousa Gomes, Técnico Superior da Unidade Técnica dos

Recursos Humanos.-

------Esta reunião teve como objetivo proceder à apreciação das candidaturas à frequência do

estágio acima referido, de acordo com o disposto no artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 16612014, de

6 de novembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.o 4612019, de 10 de abril e o Aviso

n.o 112021 referente à oferta de estágios da câmara Municipal de Águeda

-------Após verificação dos elementos apresentados pelos candidatos, designadamente a posse

dos requisitos exigidos e a apresentação dos documentos essenciais à admissão, o júri deliberou

o seg u i nte : --------------
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------Admitir condicionalmente ao presente procedimento de recrutamento e seleção os

candidatos que a seguir se enumeram, por reunirem os requisitos gerais e especiais de

admissão:-

Gustavo Luís Duarte da Silva
Ricardo Portovedo da Cruz
Ana Beatriz Pinho Simöes

Nome

----Excluir condicionalmente do presente procedimento de recrutamento e seleção os

candidatos infra, pelos fundamentos que a seguir se enumeram

lnês Costa de Oliveira

Nome

a)

Motivo de
exclusão

Motivo de exclusão:

a) O Candidato declara que não se encontra inscrito como desempregado nos serviços do lnstituto de Emprego e

Formação Profìssional, l.P.

-------O júri deliberou notificar todos os candidatos, concedendo um prazo de 10 dias úteis aos

candidatos para se pronunciarem, por escrito nos termos regulados pelos artigos 121.0 e

seguintes do Código do Procedimento Administrativo, se assim o entenderem

-----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, 15 de abril de 2021
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