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Designação : 

 

Procedimento de recrutamento e seleção de um estagi ário para ocupação de um posto 
de trabalho para o desempenho de funções no context o da administração local, 
prioritariamente às correspondentes à carreira de t écnico superior, para a área de 
Desporto. 
 

Assunto : Ata de Apreciação das Candidaturas – Candidatos Ad mitidos e Excluídos  

Membros do Júri : 

 

Presidente  − Dr. João Gomes, Técnico Superior da Unidade Técnica de Recursos 

Humanos; 

1º Vogal  − Dr.ª Paula Loureiro, Técnica Superior da Divisão de Ambiente e 

Sustentabilidade; 

2º Vogal  – Dr.ª Adriana Mesquita, Técnico Superior da Divisão de Desenvolvimento 

Local. 

Local : Câmara Municipal de Águeda Hora : 11:30 

 
 
 
 

---------Aos 24 dias do mês de março do ano de 2015, no Edifício dos Paços do Concelho, reuniu o 

Júri nomeado para ocupação de um posto de trabalho para o desempenho de funções no contexto 

da administração local, prioritariamente às correspondentes à carreira de técnico superior, para a 

área de desporto, estando presentes: ------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente  − Dr. João Gomes, Técnico Superior da Unidade Técnica de Recursos Humanos; ----- 

1º Vogal  − Dr.ª Paula Loureiro, Técnica Superior da Divisão de Ambiente e Sustentabilidade; ------ 

2º Vogal  – Dr.ª Adriana Mesquita, Técnico Superior da Divisão de Desenvolvimento Local. ---------- 

---------Esta reunião teve como objetivo proceder à apreciação das candidaturas apresentadas 

para o lugar acima referido, de acordo com o disposto no artigo 8.º do Decreto-Lei 166/2014, de 6 

de Novembro e o Aviso n.º 1/2015, 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: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Admitir ao presente procedimento concursal os candidatos que a seguir se enumeram, por 

reunirem os requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso: ---------------------------------------- 
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Nº 
Registo Nome 

7788/2015 DANIELA FILIPA DE JESUS OLIVEIRA 
7787/2015 DIOGO BERNARDINO VALENTE MIRANDA 
7794/2015 JOANA EDUARDA SOUSA PINTO 
7797/2015 LUCAS DANIEL OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA 
7817/2015 NUNO MIGUEL DE ALMEIDA PAIVA 
7818/2015 PEDRO RUI SILVA ALVES FERREIRA 

 

---------Excluir do presente procedimento concursal os candidatos infra, pelos fundamentos que a 

seguir se enumeram: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Nº 
Registo  

Nome  
Motivos de 
exclusão 

7781/2015 ANA SOFIA DUARTE FREIXO b) 
7784/2015 CARLOS MANUEL RODRIGUES CARVALHINHO b) c) d) 
7805/2015 NUNO EMANUEL SOUSA ALMEIDA b) 
 

Motivos de exclusão: 

b) O candidato não entregou o certificado de 12.º ano ou equivalente onde conste a respetiva classificação; 

c) O candidato não entregou o certificado de licenciatura onde conste a respetiva classificação; 

d) O candidato não entregou o formulário de candidatura ao PEPAL – 5ª Edição 

 

---------O júri deliberou notificar todos os candidatos a excluir através de e-mail, concedendo um 

prazo de 2 dias úteis aos candidatos para se pronunciarem, por e-mail, se assim o entenderem, 

sobre a sua exclusão.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------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, 25 de março de 2015 

 

O Júri 
 
 
 
 
 
 

______________________     ______________________    _____________________ 
              (Dr. João Gomes)             (Dr.ª Paula Loureiro)       (Dr.ª Adriana Mesquita) 
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