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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 
Arquivo. 
 

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

Membros do Júri : 

 

Presidente  − Dra. Maria Moreira, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira;  

1º Vogal  − Dr. João Gomes, Técnico Superior da Unidade Técnica dos Recursos 

Humanos; 

2º Vogal  – Dra. Manuela Almeida, Técnico Superior da Unidade Técnica Administrativa. 

Local : Câmara Municipal de Águeda Hora : 09:30 

 
 
 
 
---------Aos 25 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 arquivo, estando presentes: ---------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente  − Dra. Maria Moreira, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira; ----------------------- 

1º Vogal  − Dr. João Gomes, Técnico Superior da Unidade Técnica dos Recursos Humanos ; ------ 

2º Vogal  – Dra. Manuela Almeida, Técnico Superior da Unidade Técnica Administrativa -------------- 

---------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: ---------------------------------------- 

 

Nº 
Registo Nome 

8180/2015 ANA RAFAELA SANTOS LEMOS 
8185/2015 BEATRIZ ISABEL CORREIA NOBRE 
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8414/2015 SARA FILIPA LOPES SANTOS LUÍS 
8415/2015 SÓNIA SOFIA FERNANDES DA COSTA 
8417/2015 TERESA ALEXANDRA DA SILVA CUSTÓDIO 

 

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

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

 

Nº Registo  Nome  
Motivos de 
exclusão 

8189/2015 CARINA ANDREIA TOMAZ DOS SANTOS a) 
8193/2015 CECÍLIA JOSÉ BARBOSA GOMES a) b) 
8404/2015 FERNANDO JOSÉ ANJOS SILVA VAZ FERNANDES f) 
8406/2015 LÍVIA CRISTINE DIAS k) 
8408/2015 MÁRCIA MARISA MARQUES BRAGA a) 
8409/2015 MARINA JOÃO LOURO LOPES FERREIRA a) h) 
8410/2015 MARISA DANIELA NETO PEREIRA a) 
8411/2015 NUNO MIGUEL DOS SANTOS ALMEIDA a) 
8413/2015 RICARDO JORGE PINHEIRO TEIXEIRA a) 
8416/2015 SUSANA PATRICIA ALMEIDA SANTOS a) b) 
8425/2015 VÂNIA PATRICIA MAGALHÃES RAMOS a) b) d) 

 

 

Motivos de Exclusão:  

a) O candidato não detém a licenciatura exigida 

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

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

f) O candidato declara no formulário de candidatura ao PEPAL – 5ª Edição, que se encontra inscrito/matriculado 

no sistema de ensino; 

h) O candidato não assinou o formulário de candidatura ao PEPAL – 5ª Edição 

k) O candidato não respondeu ao ponto 5.2 do 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. -------------------------------------------------------- 
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Águeda e Paços do Concelho, 30 de março de 2015 

 

O Júri 
 
 
 
 
 
 

______________________     ______________________    _____________________ 
                (Dr.ª Maria Moreira)          (Dr. João Gomes)       (Dr.ª Manuela Almeida) 
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