
ATA DE REUNIÃO – JÚRI DO CONCURSO
N.º: 8

Data: 26/04/2022

Designação:

Procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 1 posto de trabalho

para Técnico Superior – Direito – Referência H, na modalidade de contrato de trabalho

em funções públicas por tempo indeterminado. Aviso de Abertura n.º 9500/2021 - Diário da

República, 2ª Série – N.º 97/2021 - 19/05/2021

Assunto: Manutenção da Exclusão e Homologação da Lista Unitária de Ordenação Final (LUOF)

Membros do Júri:

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

e Financeira da Câmara Municipal de Águeda;

1.º  Vogal: Ana  Cristina  Martins  Tomás,  Técnico  Superior  da  Unidade  Técnica

Administrativa da Câmara Municipal de Águeda;

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

Recursos Humanos da Câmara Municipal de Águeda

Local: Câmara Municipal de Águeda Hora: 10:00

--------- Aos vinte e seis dias de abril de 2022, 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 - Direito,  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 − Ana Cristina Martins Tomás, Técnica Superior da Divisão Administrativa e Financeira da

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

2º Vogal – João Nuno Sousa Gomes, Técnico Superior da Unidade Técnica de Recursos Humanos

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

--------- Findo o prazo para audiência de interessados, o Júri verificou que a Candidata Dayana Va-

nessa Castelhano Matias pronunciou-se sobre a Lista Unitária de Ordenação Final, dentro do prazo

estabelecido para o efeito, mas não utilizou o formulário próprio de uso obrigatório. Não obstante, o

Júri do procedimento deliberou analisar e responder à exposição apresentada, atribuindo-lhe o nú-

mero de registo 8701/22. O Júri deliberou por unanimidade não dar provimento ao exposto e man-

ter a ordenação proposta, deliberação que será remetida à candidata. ---------------------------------------

-------- Nenhum outro candidato se pronunciou, pelo que nos termos e para os efeitos previstos no

artigo 28º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua atual redação, o Júri deliberou por un-

animidade manter a lista unitária de ordenação final dos candidatos aprovados no procedimento

concursal: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Lista Unitária de Ordenação Final

Candidato(a) Classificação Final Graduação

Mariana Nogueira de Almeida Pereira 14,04 1.º

Ricardo Filipe da Silva Vilela 13,86 2.º

Dayana Vanessa Castelhano Matias 13,43 3.º

Luís Paulo da Rocha Torrealba 12,38 4.º

-------- Os restantes candidatos não completaram o presente procedimento concursal, tendo ficado

excluídos do mesmo, conforme fundamentação constante do processo do concurso. --------------------

---------  Considerando,  que  a  lista  unitária  de  ordenação  final  contém um número  superior  de

candidatos aprovados, relativamente ao do posto de trabalho a ocupar, é constituída reserva de

recrutamento interna, relativamente aos candidatos infra identificados pelo prazo máximo de 18

meses, contados da data da homologação da lista de ordenação final, nos termos do n.º 3 e 4 do

art.º 30.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua atual redação: ----------------------------------

Candidato(a) Graduação

Ricardo Filipe da Silva Vilela 2.º

Dayana Vanessa Castelhano Matias 3.º

Luís Paulo da Rocha Torrealba 4.º

--------- Por fim, deliberou o Júri submeter a homologação do dirigente máximo do Serviço, a Lista

Unitária de Ordenação final dos candidatos aprovados e demais deliberações tomadas no presente

procedimento, em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 28.º da Portaria 125-A/2019, de

30 de abril. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 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. -------------------------------------------------------------

O Júri

_________________________   _________________________   _________________________

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