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Albufeira 
MUNICÍPIO 

“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 TRATADOR DE ANIMAIS — AVISO N.º 9718/2020” 

ATA 

Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, 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 dois postos de trabalho, na carreira/categoria de assistente operacional, 

área de atividade de tratador de animais, publicado no Diário da República, 2.º Série, N.º 124, 

Aviso n.º 9718/2020, de 29 de Junho de 2020, estando presentes a 1.2 Vogal Efetiva, Lucélia 

Marta Madureira Monteiro, Técnica Superior, em substituição da Presidente do Júri, Cristina 

Maria Pereira Simões, Técnica Superior, por a mesma se encontrar ausente por motivo de 

doença, a 2.2 Vogal Efetiva, Isabel Maria Louzeiro Machadinho, Coordenadora Técnica, e a 1.2 

Vogal Suplente, Maria Leonor Teixeira Luz, Coordenadora Municipal de Proteção Civil. -----——-—-- 

Realizada a audiência dos interessados, nos termos do disposto no artigo 10.8, 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 

122.2, do Código do Procedimento Administrativo, na sua redação em vigor, o júri verificou não 

terem sido rececionadas, nos serviços municipais, quaisquer exposições apresentadas pelos 

candidatos ao aludido procedimento concursal relativas às notificações efetuadas. ------———--—— 

Verificou ainda o júri, que o candidato Fábio de Almeida Henriques, classificado em 3.º lugar na 

Lista Unitária de Ordenação Final, apresentou desistência do procedimento concursal, pelo que 

o júri deliberou por unanimidade retirar o candidato da referida Lista. -------------------------------- 

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 a 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 qual foi lavrada a presente ata, que 

vai ser assinada por todos os membros do júri.   
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Isabel Maria Louzeiro Machadinho, Coordenadora Técnica 
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Maria Leonor Tenia Luz, Coordenadora Municipal de Proteção Civil


