
AGUEDA N.o: 3
ATA DE REUNIAO - JURI DO CONCURSO

CÂr¡¡un MuMcIPAr. Data: 1911112021

Designação:

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 2 (dois) postos de
trabalho para Fiscal - Fiscal Municipal, na modalidade de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado.
Aviso de Abertura n.o 9500/2021 -Diário da República, 2" Série -N.o 9712021 - 1910512021

Assunto: Pronúnciadosinteressados

Membros do Júri

Presidente: Maria de la Concepcion Moreira Ferreira, Chefe da Divisão Administrativa

e Financeira da Câmara Municipal de Águeda;

1.o Vogal: Bruno Ferreira Vicente, Técnico Superior da Divisão Administrativa e

Financeira da Câmara Municipal de Agueda;

2o Vogal: João Nuno Sousa Gomes, Técnico Superior da Unidade Técnica de

Recursos Humanos da Câmara Municipal de Águeda.

Local: Câmara Municipalde Águeda Hora: 10:30

------Aos dezanove dias do mês de novembro de 2Q21, no Edifício dos Paços do Concelho, reuniu

o Júri nomeado para o procedimento concursal comum de recrutamento para 2 (dois) postos de

trabalho para Fiscal - Fiscal Municipal, na modalidade de contrato de trabalho em funçÕes públicas

por tempo indeterminado, estando presentes

Presidente - Maria de la Concepcion Moreira Ferreira, Chefe da Divisão Administrativa e

Financeira da Câmara Municipal de Águeda;

1o Vogal - Bruno Ferreira Vicente, Técnico Superior da Divisão Administrativa e Financeira da

Câmara Municipal de Agueda;

20 Vogal - João Nuno Sousa Gomes, Técnico Superior da Unidade Técnica de Recursos Humanos

da Câmara Municipal de Águeda

--------Esta reunião teve como objetivo dar cumprimento ao estabelecido no artigo 21.o e no artigo

22.o, ambos da Portaria n.o 12-N2021, de 11 de janeiro, doravante designada por Portaria

------Neste seguimento, o júri verificou que os Candidatos Nuno Fabien Lemos Silva e Richard

fi4iguel Abrantes se pronunciaram sobre a intenção de èxclusão ao presente procedimento

concursal, dentro do prazo estabelecido para o efeito, nos termos do Aviso n.o 950012021,

publicado no Diário da República,2.a série, n.o 97 de 19 de maio de2021. Mais nenhum candidato

se pronunciou, mantendo-se assim, as deliberações tomadas pelo Júri na Ata n.o 2.

-------Após análise das alegações apresentadas pelos Candidatos, e que fazem parte integrante

da presente Ata, o júri deliberou manter a exclusão ao procedimento concursal em causa, pelos

fundamentos constantes da Ata n.o 2

--------Seguidamente, o Júri deliberou pmanter a lista de candidatos admitidos e excluídos

constantes da Ata n.o 2 e iniciar a utilização dos métodos de seleção, ficando agendado a aplicação

do 1o método de seleção, Prova de Conhecimentos, para dia 7 de dezembro de 2021, pelas 14:30
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AGUEDA N o 3
ATA DE REUNñO - JÚRl DO CONCURSO

CÂMARr\ Mu.rlcIPAr" Data: 1911112021

Designação

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 2 (dois) postos de
trabalho para Fiscal - Fiscal Municipal, na modalidade de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado.
Aviso de Abertura n.o 9500/2021 -Diário da República, 2" Série -N.o 9712021 - 1910512021

Assunto: Pronúnciadosinteressados

Membros do Júri

Presidente: Maria de la Concepcion Moreira Ferreira, Chefe da Divisão Administrativa

e Financeira da Câmara Municipal de Águeda;

1.o Vogal: Bruno Ferreira Vicente, Técnico Superior da Divisão Administrativa e

Financeira da Câmara Municipal de Agueda;

20 Vogal: João Nuno Sousa Gomes, Técnico Superior da Unidade Técnica de

Recursos Humanos da Câmara Municipal de Águeda.

Local: Câmara Municipalde Águeda Hora: 10:30

horas na Escola Secundária Marques Castilho, sita no Largo Dr. António Breda,3750-106Agueda,

devendo os cand¡datos comparecer 15 minutos antes da hora marcada para a chamada e serem

portadores do Bilhete de ldentidade/Cartão de Cidadão, cuja apresentação é condição para a

realização da Prova de Conhecimentos.---

------Mais deliberou o Júri, notificar os Candidatos admitidos para a realização do 1.o método de

seleção, Prova de Conhecimentos, através de e-mail com recibo de entrega da notificação, nos

termos do n.o 1 do artigo 24.o conjugado com a alinea a) do artigo 10.o, ambos da Portaria.-------

---------O Júri deliberou ainda, dar inicio aos procedimentos relativos à utilização dos métodos que

não exijam a presença dos Candidatos, nomeadamente a aplicação da Avaliação Curricular ao

Candidato António José Pires Rosmaninho dos Santos Lopes.-----

-------Nada mais havendo a deliberar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata,

que vai ser lida e ass¡nada pelos elementos do Júri

Águeda e Paços do Concelho, 19 de novembro de 2021

O Júri
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