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“PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM, PARA CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO
JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO, TENDO EM
VISTA O PREENCHIMENTO DE TRÊS POSTOS DE TRABALHO NA
CARREIRA/CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL — ÁREA DE ATIVIDADE
DE CANTONEIRODE LIMPEZA (AVISO N.º 10453/2021) ”
ATA
Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, nesta cidade de Albufeira e no
edifício dos Paços do Município, reuniu o júri do procedimento concursal comum para
constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista o
preenchimento de três postos de trabalho, na carreira/categoria de Assistente Operacional, área de
atividade de Cantoneiro de Limpeza, conforme despacho da Vice-Presidente, Ana Pífaro, de 12 de
agosto de 2020, publicado no Diário da República, 2.º Série, n.º 108, Aviso n.º 10453/2021, de 4
de junho de 2021, estando presentes o 1º vogal efetivo, Paulo Jorge Batalha Lopes Azevedo,
Diretor do Departamento de Infraestruturas e Serviços Urbanos, em substituição da Presidente do
Júri, Ana Filipa Simões Grade dos Santos Pífaro Dinis, Vice-Presidente da Câmara Municipal, por
impedimento legal, o 2.º vogal efetivo, Filipe Miguel Queirós André, Chefe da Divisão de Higiene
Urbana e Espaços Verdes, em regime de substituição, e a 1.º Vogal suplente, Ana Paula Saraiva
Claro, Chefe da Divisio de Aguas e Saneamento, em regime desubstituigdo.-------------------------Primeiro: Realizada a audiéncia dos interessados, prevista no n.° 1, do artigo 23.°, da Portaria n.°
125-A4/2019, de 30 de abril, na redação em vigor, o prazo da audiência terminou sem que os
candidatos excluídos tivessem apresentado qualquer pronúncia, pelo que se mantém a deliberação,
nos termos e com os fundamentos já expressos na Ata relativa a Audiéncia.---------------------------Candidatos Excluídos:

Mónica dos Santos Rodrigues
Parthkumar Chandrakant Trivedi
Sónia Cristina Martins Pinheiro

A

Segundo: Foi elaborada lista de candidatos admitidos ao aludido procedimento concursal, que se
encontra anexa e faz parte integrante da ata.

Terceiro: Foi elaboradaa lista com a convocatória dos candidatos admitidos para o 1.º método de
seleção, que se encontra anexa e faz parte integrante da ata.
Quarto: A publicitação dos resultados obtidos será efetuada na pagina eletrénica em www.cm-

albufeira.pt.
E nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião, de que se lavrou a presente ata
que, depois de lida e achada conforme, vai ser assinada pelos elementos do Juri. ----------------------

O 1º Vogal efetivo, em substituição da Presidente do Júri
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Paulo Jorge Bátalha Lopes Azevedo,
Diretor do Departamento de Infraestruturas e Serviços Urbanos

O 2º Vogal efetivo
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Filipe Miguel Queirós André,
Chefe da Divisão de Higiene Urbana e Espaços Verdes, em regime de substituição

A 1.º Vogal suplente

Ana Paula Saraiva Claro,

Chefe da Divisão de Águas e Saneamento, em regimede substituição

