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“PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM, PARA CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO

JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO, TENDO EM

VISTA O PREENCHIMENTO DE DOIS POSTOS DE TRABALHO NA

CARREIRA/CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL - AREA DE

ATIVIDADE DE OPERADOR DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS”- Aviso nº 17736/2020”

ATA

Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, reuniu o júri do

procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público

por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de dois postos de trabalho, na

carreira/categoria de Assistente Operacional — Área de Atividade de operador de estações

elevatórias, 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, Vice-Presidente da Câmara

Municipal, por impedimento legal, a 2.2 Vogal Efetiva, Ana Paula Saraiva Claro, Chefe da

Divisão de Águas e Saneamento, em regime de substituição e o 1º Vogal Suplente, Armindo

Martins de Oliveira, Encarregado Geral Operacional. 

Realizada a audiência dos interessados, nos termos do disposto no artigo 10.º, e n.º 1, do

artigo 23.º, da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua redação em vigor, e no n.º 1,

do artigo 122.º, do Código do Procedimento Administrativo, na sua redação em vigor,o Júri

procedeu a apreciação da exposição apresentada por o candidato Paulo Renato Serfaty

Rosa. 

O candidato Paulo Renato Serfaty Rosa veio alegar não ter sido convocado atempadamente

para a Prova de Conhecimentos. Compulsado o processo, o Júri verificou que o candidato

Paulo Renato Serfaty Rosa foi notificado através de ofício com a referência S-

CMA/2021/3599, de 19/3/2021, com aviso de receção assinado pelo candidato a 23 de
março de 2021, para comparecerà prova de conhecimentosrealizada a 7/4/2021, não tendo

o mesmo comparecido à respetiva prova. Assim considera o Júri não assistir razão ao

candidato, pelo que deliberou, por unanimidade, a sua exclusão. 

Assim, deliberou o júri, em conformidade com o disposto no n.º 2, do artigo 28.º, da Portaria

n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua redação em vigor, submeter a homologação lista

unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, que se encontra anexa à presente ata

e da qual faz parte integrante, acompanhada das restantes deliberações tomadas no âmbito

do presente procedimento,incluindo as relativas a admissdo de candidatos.--------------------

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qualfoi lavrada a presente ata, que

vai ser assinada por todos os membrosdojúri. 



1.º Vogal Efetivo, em substituição da Presidente do Júri

 

Paulo JorgeBatalha Lopes Azevedo,

Diretor do Departamentode Infraestruturas e Serviços Urbanos

A 2º Vogal Efetiva
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Ana Paula Saraiva Claro

Chefe da Divisão de Águas e Saneamento, em regime de substituição

O 1.º Vogal Suplente

   Armindo Martins de Oliveira

Encarregado Geral Operacional


