
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MADALENA E BESELGA

Procedimento concursal — Assistente Operacional (Serviços Exteriores)

ATA III

Procedimento concursal comum para a constituiçõo de vínculo de emprego público, na

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para o

preenchimento de um posto de trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacionai,

Serviços Exteriores.

Aos 28 dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, pelas 9 horas e 30 minutos, reuniu em

Cem Soldos, o júri do procedimento concursal comum, aprovado por deliberação Da Junta da

União das Freguesias de Madalena e Beselga.

Estiveram presentes os seguintes elementos do júri: Paulo Jorge Garcia Trindade, na

qualidade de Presidente; TeIma Sofia Silva Lucas e Rafaela Andreia Martins da Silva, ambos na

qualidade de vogais efetivos.

ORDEM DE TRABALHOS:

PONTO 1: Análise de candidaturas e elaboração da lista de candidatos admitidos e excluídos;

PONTO II: Calendarizaç~o das fases do procedimento concursal;

PONTO III: Avaliação Psicológica.

PONTO 1: Análise de candidaturas e eIaboraç~o da lista de candidatos admitidos e excluídos.

O júri procedeu à análise das candidaturas rececionadas tendo presente as deliberações

publicitadas em Diário da República sob a forma de Aviso (extrato) n.2 7705/2021, publicado

no Diário da República n.2 80, de 26 de abril de 2021, 2.~ série, conjugado com a oferta n.2

0E202104/0641 da Bolsa de Emprego Público.

Foram rececionadas 8 (oito) candidaturas para este procedimento concursal, tendo as

mesmas sido analisadas de acordo com a Portaria n.2 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e

republicada pela Portaria n.2 12-A/2021, de 11 de janeiro (adiante designada de Portaria) e

com os avisos do Diário da República e Bolsa de Emprego Público.

Atendendo a que o candidato Eduardo Miguel Mata Nunes, remeteu a sua candidatura

presencialmente, nos termos do ~•g 4 do artigo 19.Q da Portaria, nos serviços da Freguesia,
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tendo apresentado como justificação “não ter como imprimir e digitalizar documentos de

momento”, este júri deliberou, por unanimidade, aceitar a justificação invocada.

Foi deliberado, por unanimidade, admitir os candidatos abaixo indicados, por reunirem os

requisitos de admissão:

CANDIDATOS ADMITIDOS

Código do candidato Nome do candidato

MBO8 Eduardo Miguel Mata Nunes

MBO4 Francisco José Gonçalves Rodrigues

MBO6 João Paulo Matos Lopes

M807 José Pedro Vieira Pereira

MBO2 José Tomé Duarte

MBO3 Pedro António Oliveira Godinho

Foi deliberado, por unanimidade, excluir 2 (duas) candidaturas, sendo os motivos de

exclusão os seguintes:

a) Não declaração dos requisitos previstos no artigo 17.~ do anexo da Lei n.2

35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, ponto 8.5 da oferta da Bolsa

de Emprego Público e subalínea i) da alínea d) do n.~ 1 do artigo 19.~ da

Portaria;

b) Não ser detentor da habilitação académica exigida/não ter feito prova da

mesma, conforme o ponto 1.1.3 e alínea a) do ponto 8.4 da oferta da Bolsa

de Emprego Público supramencionada.

CANDIDATOS EXCLUÍDOS

Código do Motivo de
Nome do candidato

candidato Exclusão

MBO1 António Manuel Pereira da Silva Graça a); b)

MBO5 Tânia Sofia Ramalho Cotrim b)
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Posteriormente, o júri, por unanimidade, deliberou:

- Proceder à elaboração da lista de candidatos admitidos e excluídos (Anexo 1), a qual irá ser

publicada na página eletrónica da Uni~o das Freguesias e afixada em local público e visível

na sede da União das Freguesias de Madalena e Beselga;

- Notificar os candidatos excluídos, através de correio eletrónico, nos termos do artigo 1O.~,

do n.~ 4 do artigo 21.~ e do artigo 22.~ da Portaria, informando de que dispõem do direito de

audiência prévia para se pronunciarem;

- Notificar os candidatos admitidos, através de correio eletrónico, informando os mesmos da

sua admiss~o ao procedimento concursal;

- Notificar o candidato Eduardo Miguel Mata Nunes, através de carta registada, nos termos

do n.2 7 do artigo 21.~ da Portaria.

PONTO II — CaIendarizaç~o das fases do procedimento concursal.

O júri deliberou a elaboração de um cronograma com o planeamento calendarizado das fases

do procedimento concursal (Anexo II).

PONTO III— AvaIiaç~o Psicológica.

De acordo com o n.2 1 do artigo 14.~ da Portaria “compete ao júri assegurar a tramitação do

procedimento concursal, desde a data da sua designação até à elaboração da lista de

ordenação final, ainda que, por iniciativa ou decisão do dirigente máximo, o procedimento

possa ser parcialmente realizado por entidade especializada pública ou, quando

fundamentadamente se torne inviável, privada, designadamente no que se refere à aplicação

de métodos de seleção”, este Júri deliberou solicitar ao Órg~o Executivo da União das

Freguesias de Madalena e Beselga, o contacto com o INA, como entidade especializada pública,

para a verificação da hipótese de realização da Avaliaç~o Psicológica a seis candidatos

(previsivelmente).

Ponto aprovado por unanimidade! O votos contra! 3 votos a favor! O abstenções.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas 11 horas, e decidido lavrar a

presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada p
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or todos os membros do júri que estiveram presentes.

Anexos:

Anexo 1 — Lista de candidatos admitidos e excluídos;

Anexo II — Cronograma.

O Júri

~
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Aviso (extrato) n.? 7705/2021, publicado no Diário da República n.2 80, de 26 de abril de 2021, 2.? série,
conjugado com a oferta n.2 0E202104/0641 da Bolsa de Emprego Público

Assistente Operacional - Serviços Exteriores

Lista de Candidatos Admitidos e Excluídos

Código Nome do Candidato Admissão Observações

MBO1 António Manuel Pereira da Silva Graça N~o a); b)

MBO8 Eduardo Miguel Mata Nunes Sim -

MBO4 Francisco José Gonçalves Rodrigues Sim -

MBO6 Jogo Paulo Matos Lopes Sim -

MBO7 José Pedro Vieira Pereira Sim -

MBO2 JoséTomé Duarte Sim -

MBO3 Pedro António Oliveira Godinho Sim -

MBO5 Tânia Sofia Ramalho Cotrim N~o a)

a) Candidato/a excluído/a por não declaração dos requisitas previstos no artigo 17.~ do anexo da Lei n.-°
35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, ponto 8.5 da oferta da Bolsa de Emprego Público e
subalínea i) da alínea d) do n.2 1 do artigo 19.-° da Portaria;
a) Candidato/a excluído/a por não ser detentor da habilitação académica exigida/não ter feito prova da mesma,
conforme a alínea a) do ponto 8.4 da oferta da Bolsa de Emprego Público supramencionada;

Deliberado a 28/05/2021 e publicitado a Og/06/2021

O Presidente do Júri
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çc)

Aviso (extrato) n.2 7705/2021, publicado no Diário da República n.2 80, de 26 de abril de 2021, 2~g série, conjugado com a oferta n.Q
0E202104/O64ldaBolsadeEmpregoPúbllco

CaIendarizaç~o do Procedimento Concursal

2021

FASES Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro

Publicação em Diário da República x

Receção de candidaturas x

Apreciação de candidaturas x

Publicitação da lista de admitidos e excluídos e notificação para audiência
prévia

Apreciação das questões suscitadas em Audiência Prévia x x

Prova de Conhecimentos x

Avaliação Psicológica X

Entrevista Profissional de Seleção X

Publicitação da Lista Unitária de Ordenação Final e notificação para a
Audiência Prévia X

Apreciação das questões suscitadas em Audiência Prévia x

Envio das deliberações de júri para o Órgão Executivo para Homologação x


