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MUNICÍPIO

ATA N.!! 3/Júri
PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA OCUPAÇÃO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO NA
MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÔES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO DA
CARREIRA/CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL, CONFORME DESCRITIVO DE FUNÇÔES N.!1122 DO
ANEXO AO MAPA

DE 20221

PARA A DIVISÃO DE EDUCAÇÃO

- SERVIÇO DE RECURSOS E

INFRAESTRUTURAS, PREVISTOS E NÃO OCUPADO NO MAPA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO

ATA DA REUNIÃO DO JÚRI PARA APRECIAÇÃO DAS ALEGAÇÔES EM SEDE DE AUDllNCIA PRÉVIA

Aos vinte e seis dias 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, datado de 16 de março de dois mil e vinte e dois, constituído por Svetlana Morozan Barradas,
técnica superior, em substituição do Presidente do Júri, Ana Sofia Vaz Nunes Godinho Godinho, Chefe de
Divisão de Educação, Márcio José Macatrão Marques, Encarregado Operacional e Sabina da Silva, Técnica
Superior, ambos como vogais efetivos do júri, a fim de procederem à análise das alegações apresentadas
em sede de audiência prévia, bem como das respetivas respostas e posterior elaboração da lista
definitiva de candidatos admitidos e excluídos.
- A candidata Daniela Filipa dos Santos Félix apresentou o formulário de exercício do direito de
participação de interessados, o qual fica anexo à presente ata, e nele se dá por integralmente reproduzido,
fazendo acompanhar o mesmo do Curriculum Vitae, devidamente datado.

"O Júri reunido em 26/05/2022 para análise do formulário apresentado pela candidata ao procedimento
concurso/ referente ao Aviso n.SJ 7389/221 entende deferir, e1 admitir a candidata ao procedimento
concurso/. 11;

- A candidata Cátia Filipa Henriques Elias apresentou o formulário de exercício do direito de participação
de interessados, o qual fica anexo à presente ata e nele se dá por integralmente reproduzido, fazendo
acompanhar o mesmo do Curriculum Vitae, devidamente assinado e datado e declarar que reúne os
requisitos previstos no artigo 17º da LTFP aprovada pela lei n!! 35/2014, de 20 de junho, cfr. exigido no
ponto 8, da oferta de emprego publicitada na Bolsa de Emprego Público, código oferta n.2
OE202204/0315, na sequência da publicação aviso nº 7389/22, publicado no Diário da república, 2!! série,

nº 71, de 11 de abril.
"O Júri reunido em 26/05/2022

para análise do formulário apresentado pela candidata ao

procedimento concurso/ referente ao Aviso n.11 7389/221 entende deferir, e1 admitir a candidata ao
procedimento concurso/. 11;

- A candidata Catarina Manuela Cabedal dos Santos apresentou o formulário de exercício do direito de
participação de interessados, o qual fica anexo à presente ata e nele se dá por integralmente reproduzido,
fazendo acompanhar o mesmo do Formulário de candidatura ao procedimento concursal, a declarar que
reúne os requisitos previstos no artigo 17!! da LTFP aprovada pela lei nº3S/2014, de 20 de junho, cfr.
exigido no ponto 8, da oferta de emprego publicitada na Bolsa de Emprego Público, código oferta r1.2
OE202204/0315, na sequência da publicação aviso n!!7389/22, publicado no Diário da república, 2!! série,
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ne 71, de 11 de abril.

"O Júri reunido em 26/05/2022

para análise do formulário apresentado pela candidata ao
procedimento concurso/ referente ao Aviso n.e 7389/22, entende deferir, e, admitir a candidata ao
procedimento concurso/.";
- A candidata Cristina Maria Pereira Ferreira apresentou o formulário de exercício do direito de
participação de interessados, o qual fica anexo à presente ata e nele se dá por integralmente reproduzido,
fazendo acompanhar o mesmo do Formulário de candidatura ao procedimento concursal, a declarar que
reúne os requisitos previstos no artigo 172 da LTFP aprovada pela lei nº35/2014, de 20 de junho, cfr.
exigido no ponto 8, da oferta de emprego publicitada na Bolsa de Emprego Público, código oferta n.e
OE202204/0315, na sequência da publicação aviso n!!7389/22, publicado no Diário da república, 2!! série,

nº 71, de 11 de abril.

"O Júri reunido em 26/05/2022 para análise do formulário apresentado pela candidata ao
procedimento concurso/ referente ao Aviso n.11 7389/22, entende deferir, e, admitir a candidata ao
procedimento concurso/.";
- O candidato Francisco Paulo Rodrigues Abreu apresentou o formulário de exercício do direito de
participação de interessados, o qual fica anexo à presente ata e nele se dá por integralmente reproduzido,
fazendo acompanhar o mesmo do Curriculum Vitae, devidamente assinado e datado e declarar que reúne
os requisitos previstos no artigo 172 da LTFP aprovada pela lei ne 35/2014, de 20 de junho, dr. exigido no
ponto 8, da oferta de emprego publicitada na Bolsa de Emprego Público, código oferta n.e
OE202204/0315, na sequência da publicação aviso

nº 71, de 11 de abril.
"O Júri reunido em 26/05/2022

nº 7389/22, publicado no Diário da república, 2!! série,

para análise do formulário apresentado pela candidata ao
procedimento concurso/ referente ao Aviso n.e 7389/22, entende deferir, e, admitir a candidata ao
procedimento concurso/.";
- A candidata Sarina Mariah Soares Delgado apresentou o formulário de exercício do direito de
participação de interessados, o qual fica anexo à presente ata e nele se dá por integralmente reproduzido,
fazendo acompanhar o mesmo do Formulário de candidatura ao procedimento concursal, a declarar que
reúne os requisitos previstos no artigo 17º da LTFP aprovada pela lei n235/2014, de 20 de junho, cfr.
exigido no ponto 8, da oferta de emprego publicitada na Bolsa de Emprego Público, código oferta

n.º

OE202204/0315, na sequência da publicação aviso n27389/22, publicado no Diário da república, 2!! série,

nº 71, de 11 de abril.

"O Júri reunido em 26/05/2022 para análise do formulário apresentado pela candidata ao
procedimento concurso/ referente ao Aviso n.e 7389/22, entende deferir, e, admitir a candidata ao
procedimento concurso/.";
- A candidata Gisela Isabel Rodrigues Mateus apresentou o formulário de exercício do direito de
participação de interessados, o qual fica anexo à presente ata e nele se dá por integralmente reproduzido,
justificando a submissão da candidatura dentro do prazo legal, entendendo que por esse facto deveria ser
admitida.

"O Júri reunido em 26/05/2022 para análise da alegação apresentada pela candidata ao procedimento

concurso/ referente ao Aviso n.ll 7389/22, entende indeferir, e, não admitir a candidata ao procedimento
concurso/, uma vez que a candidatura foi submetida fora do prazo legal nos temos do no ponto 12.1, da
oferta de emprego publicitada na Bolsa de Emprego Público, código oferta n.2 OE202204/0315, na
sequência da publicação aviso n27389/22, publicado no Diário da república, 21 série, n2 71, de 11 de
abril, atendendo a que a candidata demonstra uma primeira submissão de candidatura dentro do prazo
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legal mas para um endereço eletrónico incorreto "geral@cm-obidos.pt. ".
Fica constituída da forma que se apresenta seguidamente, a lista definitiva de candidatos admitidos e
excluídos ao presente procedimento concursal.

LISTA DEFINITIVA DE CANDIDATOS ADMITIDOS
NOME
1

Adília Rosa Fonseca da Silva

Admitida

2

Ana Sofia Fernandes Alves Martins

Admitida

3

Andreia Filipa Fragoso Ferreira de Oliveira

Admitida

4

Andreia Sofia Soares de Sousa

Admitida

5

Carla Alexandra Rodrigues Saramago

Admitida

6

Catarina Cerqueira Pinto de Sá

Admitida

7

Catarina Manuela Cabedal dos Santos

Admitida

8

Cátia Filipa Henriques Elias

Admitida

9

Cristina Maria Pereira Ferreira

Admitida

10 Daniela Filipa dos Santos Félix

Admitida

11 Elsa Paula Pereira de Sousa

Admitida

12 Francisco Paulo Rodrigues Abreu

Admitida

13 lna Pantiru

Admitida

14 Marta Sofia Neves Ferreira

Admitida

15 Odete Pedrosa Dias

Admitida

16 Olinda Mendes dos Santos Mota

Admitida

17 Patrícia Cristina Neves Ferreira Cruz

Admitida

18 Paula Cláudia Marques Duque

Admitida

19 Raquel Conde Millhães Fernandes

Admitida

20 Rosa Maria Pereira da Silva

Admitida

21 Sarina Mariah Soares Delgado

Admitida

22 Tatiana Filipa Sousa Costa

Admitida

LISTA DEFINITIVA DE CANDIDATOS EXCLUÍDOS
MOTIVO

NOME

1

Ana Sofia Matos Jorge

Excluída

Por não declarar que reúne os requisitos previstos no artigo
17º da LTFP aprovada pela lei nº35/2014, de 20 de junho,
dr. exigido no ponto 8, da oferta de emprego publicitada na
código
oferta
Emprego
Público,
Bolsa
de
n.º
OE202204/0315, na sequência da publicação aviso
nº7389/22, publicado no Diário da república, 2ª série, nº 71,
de 11 de abril

3

2

3

4

5

6

Fábio José Albino Marques

Gisela Isabel Rodrigues Mateus

Joana Catarina Pereira Carreira
Dos Santos

Leila Sofia da Silva Pereira

Liliana Cerqueira Domingos

Excluída

por não declarar que reúne os requisitos previstos no artigo
17!! da LTFP aprovada pela lei n!!35/2014, de 20 de junho,
cfr. exigido no ponto 8, e por não ter datado nem assinado
o curriculum vitae, cfr. exigido no ponto 12.3, da oferta de
emprego publicitada na Bolsa de Emprego Público, código
oferta n.!! OE202204/0315, na sequência da publicação
aviso n!!7389/22, publicado no Diário da república, 2!! série,
n!! 71, de 11 de abril

Excluída

O Júri reunido em 26/05/2022 para análise da alegação
apresentada pela candidata ao procedimento concursal
referente ao Aviso n.!! 7389/22, entende indeferir, e, não
admitir a candidata ao procedimento concursal, uma vez
que a candidatura foi submetida fora do prazo legal nos
temos do no ponto 12.1, da oferta de emprego publicitada
na Bolsa de Emprego Público, código oferta n.!!
OE202204/0315, na sequência da publicação aviso
n!!7389/22, publicado no Diário da república, 2!! série, n!! 71,
de 11 de abril, atendendo a que a candidata demonstra
uma primeira submissão de candidatura dentro do prazo
legal mas para um endereço eletrónico incorreto
"geral@cm-obidos.pt."

Excluída

Por não ter datado nem assinado o curriculum vitae e não
entrega da fotocopia do certificado de habilitações
literárias, cfr. exigido no ponto 12.3, da oferta de emprego
publicitada na Bolsa de Emprego Público, código oferta n.!!
OE202204/0315, na sequência da publicação aviso
nº7389/22, publicado no Diário da república, 2ª série, nº 71,
de 11 de abril

Excluída

Por não declarar que reúne os requisitos previstos no artigo
17º da LTFP aprovada pela lei n!!35/2014, de 20 de junho,
cfr. exigido no ponto 8, e b)por não ter datado o curriculum
vitae e não entrega da fotocopia do certificado de
habilitações literárias , cfr. exigido no ponto 12.3, da oferta
de emprego publicitada na Bolsa de Emprego Público,
código oferta n.º OE202204/0315, na sequência da
publicação aviso n!!7389/22, publicado no Diário da
república, 2!! série, nº 71, de 11 de abril

Excluída

Por apresentar a candidatura fora do prazo legal, cfr.
exigido no ponto 12.1 e b)por não entrega do curriculum
vitae, cfr. exigido no ponto 12.3, da oferta de emprego
publicitada na Bolsa de Emprego Público, código oferta n.!!
OE202204/0315, na sequência da publicação aviso
n!!7389/22, publicado no Diário da república, 2!! série, nº 71,
de 11 de abril

O júri deliberou, na sequência da sua apreciação das alegações apresentadas em sede de
audiência prévia, notificar os candidatos excluídos, de forma definitiva, através de envio de ofício
por e-mail, da decisão tomada.
Em conformidade com a lista definitiva de candidatos admitidos e excluídos, ora apresentada,
deverão os candidatos admitidos, após decisão em sede de audiência prévia, comparecer para a
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realização da Prova Escrita de Conhecimentos Teóricos (PECT}, no dia 2 de junho de 2022, pelas 14
horas, no complexo escolar do Furadouro, Estrada Nacional 114, 2510-425 Amoreira.
Por fim, o Júri deliberou afixar no átrio do Edifício dos Paços do Concelho e no site da Autarquia
(http://www.cm-obidos.pt/Procedimentos-Concursais), a presente ata, contendo a lista definitiva
de candidatos admitidos e excluídos.
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,

(Svetlana Morozan Barradas)

(Márcio José Macatrão Marques)
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(Sabina da Silva)

