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ATA N.º 3 
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA CONSTITUIÇÃO DE 

RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO EM REGIME DE 

CONTRATO DE TRABALHO A TERMO RESOLUTIVO CERTO 
 

-------Aos dezasseis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, pelas catorze horas, na Sala 

de reuniões designada por “Forte”, reuniu o Júri designado para o Concurso em epígrafe, aberto pelo 

aviso (extrato) n.º 2540/2021, publicado na II Série do Diário da República, de 09 de fevereiro de 

2021, na BEP e no Jornal de Notícias de 10 de fevereiro, composto por Luís Daniel Santos Nunes, 

Chefe de Divisão de Administração Geral, na qualidade de Presidente do Júri, Anabela Gonçalves 

Oliveira, Dirigente Intermédia de 3.º Grau/Contencioso e Recursos Humanos e Carlos Manuel Poço 

Pereira, Dirigente Intermédio de 4º Grau/Ambiente, ambos na qualidade de vogais, para apreciar o 

pedido de marcação de nova data para realização da Entrevista de Avaliação de Competências 

(EAC). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------A candidata n.º 15 senhora Maria Adelaide Brandão Cruz Neves, admitida no concurso acima 

referido, e com Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) marcada para o dia 14 de abril, 

pelas 14h00, comunicou a impossibilidade de estar presente na referida entrevista pelo facto de se 

encontrar em isolamento profilático desde o dia 09 de abril até ao dia 19 de abril, tendo juntado a 

respetiva declaração passada pela autoridade de saúde competente. ----------------------------------------- 

-------Após a respetiva análise, o Júri deliberou, por unanimidade, aceitar a justificação apresentada 

pela candidata e marcar nova Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) para o próximo dia 20 

de abril, pelas 14h00, a realizar no Edifício da Câmara Municipal ------------------------------------------- 

------E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião da qual, para constar, foi 

elaborada a presente Ata que vai ser assinada por todos os intervenientes. --------------------------------- 

 

O Presidente do Júri, 
 

 

_________________________________ 

Luís Daniel Santos Nunes 

 

 

1.º Vogal efetivo, 
 
 

_________________________________ 

Anabela Gonçalves Oliveira 

 

 

2.º Vogal efetivo, 
 

 

___________________________________ 

Carlos Manuel Poço Pereira 


