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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 UM POSTO DE 

TRABALHO, NA CARREIRA/CATEGORIA DE ASSISTENTE TÉCNICO — ÁREA DE ATIVIDADE 

ADMINISTRATIVA - AVISO N.º 18873/2020, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020” 

ATA 

Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mile vinte e dois, 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 assistente técnico, área de 

atividade de administrativa, aberto por deliberação da digníssima Câmara Municipal de Albufeira, em 

reunião de 21 de julho de 2020, e publicado na 2.2 Série, do Diário da República, Aviso n.º 18873/2020, 

de 19 de novembro, estando presentes a 12 Vogal Efetiva, Carla Maria Pereira Cabrita Silva Farinha, 

Diretora do Departamento de Gestão e Finanças, em substituição da Presidente do Júri, Ana Filipa 

Simões Grade dos Santos Pífaro Dinis, Vice-Presidente da Câmara Municipal, por impedimento legal 

desta, a 2.2 Vogal Efetiva, Telma Cristina Guerreiro de Jesus Pires Bila, Chefe da Divisão de Atendimento, 

Informática e Modernização Administrativa e a 1º Vogal Suplente, Marisa Alexandra Correia Camacho, 

Chefe da Divisão Financeira.   

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 122.8, 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.   
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A 2.2 Vogal Efetiva 

Telma Cristina Guerreiro de Jesus Pires Bila, 

Chefe da Divisão de Atendimento, Informática e Modernização Administrativa 
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Marisa Alexandra Correia Camacho, 

Chefe da Divisão Financeira


