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Designação: 

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, para a área de Direito. 
 

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

Membros do Júri: 

 

Presidente – Dra. Ana Cristina Martins Tomás, Técnica Superior da Divisão 

Administrativa e Financeira; 

1.º Vogal – Dra. Maria de La Concepcion Moreira Ferreira, Chefe da Divisão 

Administrativa e Financeira; 

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 16 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, para a área de Direito (ref.ª M), estando presentes:---------------------------------------------------- 

-------Presidente – Dra. Ana Cristina Martins Tomás, Técnica Superior da Divisão Administrativa e 

Financeira;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------1.º Vogal – Dra. Maria de La Concepcion Moreira Ferreira, Chefe da Divisão Administrativa e 

Financeira;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------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 166/2014, de 

6 de novembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2019, de 10 de abril e o Aviso 

n.º 1/2021 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 seguinte:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nome 

Andreia Filipa Frias Alves 
Beatriz Silva Cuco 
Catarina de Melo Freire 
João Nuno Gonçalves da Silva 
Mafalda Sofia Baptista Malva 
Mariana Nogueira de Almeida Pereira 
Mariana Simões Esperança 
Raquel Maria Azevedo e Castro 

 

-------Excluir do presente procedimento de recrutamento e seleção os candidatos infra, pelos 

fundamentos que a seguir se enumeram: --------------------------------------------- 

Nome 
Motivo de 
exclusão 

Diogo Miguel Afonso Serrano a) 
Catarina Teixeira Domingues b) 
Fábio Jorge Nunes Henriques a) 

 

Motivo de exclusão: 

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

Formação Profissional, I.P. 

b) A Candidata não detém a licenciatura exigida 

-------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.º 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, 16 de abril de 2021 

 
O Júri 

 
 
 
 

______________________   ______________________   ______________________ 
     (Dra. Ana Tomás)        (Dra. Maria Moreira)        (Dr. João Gomes) 
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