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ATA N. 0 2/Júri

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA OCUPAÇÃO DE l {UM) POSTO DE TRABALHO NA MODALIDADE
DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO DA CARREIRA/CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL, MECÂNICO, CONFORME DESCRITIVO DE FUNÇÕES N.9 34 DO ANEXO AO
MAPA DE 2022, PARA O SERVIÇO DE OBRAS MUNICIPAIS - SERVIÇOS OPERATIVOS, PREVISTO E NÃO OCUPADO NO MAPA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO

Ao trigésimo dia do mês de maio de dois mil e vinte e dois, no Edifício dos Paços do Concelho, reuniu o Júri do
procedimento concursal referido em epígrafe, designado por despacho do Presidente da Câmara,
12/PRE/2022 e 15/PRE/2022, ambos de 10 de março, constituído por Vítor Manuel da Cruz de Sousa, Chefe de
Subdivisão de Logística Municipal, Presidente do Júri, Fernando Manuel Neves Nobre, Assistente Operacional,
e Carla Silva Santos, Coordenadora Técnica, ambos como vogais efetivos do júri, no uso da competência
decorrente da alínea g) do

n.º 2 do artigo 14º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua atual redação,

e nos termos do artigo 21º da referida Portaria, a fim de proceder à verificação dos elementos apresentados
pelos candidatos, designadamente o preenchimentos dos requisitos exigidos e a apresentação dos
documentos essenciais à admissão ou avaliação e deliberar sobre a admissão ou exclusão dos candidatos ao
referido procedimento concursal.
Efetuada a verificação documental verificou-se que o único candidato está em condições de ser admitido.

Lista de Candidatos Admitidos

NOME
1

Gonçalo Miguel Roberto Tomás

Admitido

Não havendo lugar à exclusão de candidatos, o júri deliberou convocar o candidato para a realização da Prova
Prática de Conhecimentos (PPC), que terá lugar no dia 14 de junho, a partir das 10 horas, no Complexo

Logístico Municipal, Estrada da Arregaça, n. 2 8, Pinhal, 2510-170 Óbidos.
Por fim, o Júri deliberou que a lista de candidatos admitidos será tornada pública através da afixação da
respetiva

ata

no

átrio

do

Edifício

dos

Paços

do

Concelho

e

no

site

da

Autarquia

(http://www.cm-obidos.pt/Procedimentos-Concursais), para aí poder ser consultada.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi elaborada a presente ata que vai ser assinada
por todos os membros do Júri.
O Júri do Procedimento Concursal,
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(Vítor Manuel da Cruz de Sousa)
Presidente do Júri
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(Fernando Manue Neves Nobre)
Vogal efetivo
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(Carla Silva Santos)
Vogal efetivo

