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“PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM, PARA CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE 

EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO, TENDO EM VISTA O PREENCHIMENTO DE 

UM POSTO DE TRABALHO NA CARREIRA/CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR — ÁREA DE 

ATIVIDADE DE ARQUITETURA - AVISO N.º 10281/2022” 

ATA 

Aos dezasseis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, nesta cidade de Albufeira e no 

Edifício Administrativo de Vale Pedras do Município de Albufeira, reuniu o júri do procedimento 

concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 

tendo em vista o preenchimento de um posto de trabalho, na carreira/categoria de técnico 

superior, área de atividade de arquitetura, conforme despacho da Vereadora do Pelouro dos 

Recursos Humanos, Cláudia Cristina Dias Guedelha, de 10 de março de 2022, aberto por aviso 

publicado no Diário da República, 2.2 Série, n.º 98, Aviso n.º 10281/2022, de vinte de Maio de 

dois mil e vinte e dois, estando presentes, na ausência em serviço da Presidente do Júri, o 1.º 

vogal efetivo, Eduardo Nuno Carrusca Viegas, Diretor do Departamento de Planeamento e 

Gestão Urbanística, em regime de substituição, que presidiu, no impedimento do 2.º vogal 

efetivo, a 1.2 vogal suplente Elisabete Iria Silva Grade, Chefe da Divisão de Planeamento e 

Reabilitação Urbana, em regime de substituição, e a 2.º vogal suplente, Ana Isabel Costa Nunes, 

Chefe da Divisão de Procedimentos Urbanísticos e Apoio ao Investidor, em regime de 

  substituição 

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 verificou não 

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

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

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 admissão 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. 

Albufeira, 16 de janeiro de 2023 

P'A Presidente do Júri 

O 1.º Vogal efetivo 

LA LM LO 
Eduardo Nuno Carrusca Viegas 

(Diretor do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, em regime de substituição) 

A 1.2 Vogal suplente 

ss E Se 

—_— 

Elisabete Iria Silva Grade 
(Chefe da Divisão de Planeamento e Reabilitação Urbana, em regime de substituição) 

A 2.2 Vogal suplente 

DL 
—— Arfa Isabel Costa Nunes 

(Chefe da Divisão de Procedimentos Urbanísticos e Apoio ao Investidor, em regime de substituição)


