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Designação : 
Procedimento concursal comum, com caráter exceciona l, de recrutamento para 
ocupação de um posto de trabalho para Técnico Super ior Engenheiro Eletrotécnico, 
na modalidade de contrato de trabalho em funções pú blicas por tempo indeterminado. 

Assunto : Ata - Audiência de interessados – Admitidos/Excluíd os 

Membros do Júri : 

 

Presidente: Dina Matilde Sarrico Batel, Técnica Superior da Divisão de Manutenção; 

1.º Vogal: Tiago Emanuel Polido Esteves, Técnico Superior da Divisão de Conservação 

e Serviços Urbanos; 

2º Vogal  – João Miguel Pereira Ribeiro, Técnico Superior da Unidade Técnica de 

Recursos Humanos. 

Local :  Hora :  

 
 
 
---------Aos 04 dias do mês de julho do ano de 2016, no Edifício dos Paços do Concelho, reuniu o 

Júri nomeado para o procedimento concursal comum, com caráter excecional, de recrutamento 

para ocupação de um posto de trabalho para Técnico Superior Engenheiro Eletrotécnico, na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, estando 

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

Presidente  − Dina Matilde Sarrico Batel, Técnica Superior da Divisão de Manutenção; --------------- 

1º Vogal  −  Tiago Emanuel Polido Esteves, Técnico Superior da Divisão de Conservação e 

Serviços Urbanos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2º Vogal  – João Miguel Pereira Ribeiro, Técnico Superior da Unidade Técnica de Recursos 

Humanos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Esta reunião teve como objectivo dar cumprimento ao disposto no n.º 3 do artigo 29.º e nos 

artigos 30.º e 31.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 

n.º 145-A/2011, de 06 de abril e no Código do Procedimento Administrativo. ----------------------------- 

---------O júri verificou que nenhum candidato se pronunciou sobre a intenção de exclusão do 

presente procedimento concursal, no prazo estipulado para o efeito. ---------------------------------------- 

---------O júri verificou ainda que, foi rececionada no dia 15 de maio de 2016 a candidatura do Sr. 

Rui Fraga. Neste seguimento, o júri deliberou por unanimidade excluir o candidato do presente 

procedimento concursal, uma vez que o candidato enviou a candidatura fora de prazo, nos termos 

do ponto 12.1 do Aviso de Abertura. ---------------------------------------------------------------------------------- 

---------Mais deliberou o júri comunicar atempadamente o agendamento do 1.º Método de Seleção, 

Prova de Conhecimentos, através de e-mail, nos termos do artigo 30.º da referida Portaria. --------- 

---------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, 04 de julho de 2016 

 

O Júri 
 

 
 
 
 
 

______________________     ______________________    _____________________ 
                     (Dina Batel)                 (Tiago Esteves)            (João Ribeiro) 
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