
ATA DE REUNIÃO – JÚRI DO CONCURSO 
N.º: 4

Data: 15/10/2021

Designação:

Procedimento concursal comum para cons tuição de vínculo de emprego público, na modalidade
de  contrato  de  trabalho  em  funções  públicas  por  tempo  indeterminado  com  vista  ao
preenchimento de 1 posto de trabalho da carreira e categoria geral de Técnico Superior da área
funcional de Gestão Cultural - Ref.ª G Aviso de Abertura n.º 9500/2021 - Diário da República, 2ª
Série - N.º 97/2021 - 19/05/2021

Assunto: Agendamento do 1º método de seleção - Prova de Conhecimentos e Avaliação Curricular

Membros do Júri:

Presidente – Adriana Sofia Clemente Mesquita, Chefe da Divisão de Cultura e Desporto da 
Câmara Municipal de Águeda

1.º Vogal – Maria Helena Almeida Marques, Técnica Superior da Divisão de Cultura e Desporto 
da Câmara Municipal de Águeda

2.º Vogal – Sílvia Laranjeira Mar ns, Chefe da Unidade Técnica de Recursos Humanos da 
Câmara Municipal de Águeda

Local: Câmara Municipal de Águeda Hora: 11h30

---------Aos quinze dias do mês de  outubro de 2021, no Edi cio dos Paços do Concelho, reuniu o Júri do

procedimento concursal comum de recrutamento de trabalhadores para o preenchimento de um posto de

trabalho na carreira de Técnico Superior, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por

tempo indeterminado, para a área funcional de Gestão Cultural, aberto por aviso n.º 9500/2021 - Diário da

República,  da  2.ª  Série  do  Diário  da  República  n.º  N.º  97/2021  de  19 de  maio  de  2021,  estando

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

Presidente –  Adriana  Sofia  Clemente  Mesquita,  Chefe  da  Divisão  de  Cultura  e  Desporto  da  Câmara

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

1.º Vogal – Maria Helena Almeida Marques, Técnica Superior da Divisão de Cultura e Desporto da Câmara

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

2.º Vogal – Sílvia Laranjeira Mar ns, Chefe da Unidade Técnica de Recursos Humanos da Câmara Municipal

de Águeda --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Esta reunião teve como obje vo dar cumprimento ao estabelecido no ar go 24.º da Portaria n.º

125-A/2019  de  30  de  abril  no  que  se  refere  ao  início  da  u lização  dos  métodos  de  seleção,  ficando

agendado a aplicação do 1º método de seleção, Prova de Conhecimentos, para dia 29 de outubro de 2021,

pelas 10:00 horas no Café Concerto do Centro de Artes de Águeda (CAA), sito na  R. Joaquim Valente de

Almeida 30, 3750-154 Águeda , devendo os candidatos comparecer 15 minutos antes da hora marcada para

a chamada e serem portadores do Bilhete de Iden dade/Cartão de Cidadão, cuja apresentação é condição

para a realização da Prova de Conhecimentos.---------------------------------------------------------------------
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---------Mais deliberou o Júri, no ficar os candidatos admi dos para a realização do 1.º método de seleção,

Prova de Conhecimentos, através de e-mail com recibo de entrega da no ficação, nos termos do n.º 1 do

ar go 24.º conjugado com a alínea a) do ar go 10.º, ambos da Portaria. -----------------------------------------------

---------Sem mais assuntos a tratar, foi dada como encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a

presente ata que vai ser assinada pelos elementos do Júri. -----------------------------------------------------------------

Águeda e Paços do Concelho, 15 de outubro de 2021

O Júri

__________________________ __________________________ __________________________

(Presidente) (1º Vogal) (2º Vogal)
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