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OBJETIVOS
Verificação dos requisitos de admissão dos candidatos a concurso e elaboração da lista
provisória de admitidos e excluídos - Procedimento para recrutamento por mobilidade na
cateqoria de um técnico suoerior na área de Geoqrafia - Codiqo da BEP 0820210710146

PESSOAS CONVOCADAS

RUBRICAS

Paulo Jorge da Cunha Catarino Silva
lvânia de Fátima Banha Torres

Ana Rita Guerra Gago Lopes

LOCAL:
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Estremoz
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Aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, reuniu nos edifício da
Câmara Municipal de Estremoz, o Júri designado para análise das candidaturas recebidas

tendo em vista recrutar por mobilidade na categoria e carreira um técnico superior, por
despacho do Senhor Presidente da Câmara de 02 de julho de 2021, constituído nesta data
pelos seus membros efetivos:

.

Presidente: Paulo Jorge

da Cunha

Catarino

Silva,

Chefe

da Divisão de

Ordenamento do Território e Obras Municipais, do Município de Estremoz;

a

1o Vogal Efetivo: lvânia

de Fátima Banha Torres, Técnica Superior do mapa de

pessoal do Município de Estremoz;

a

20

Vogal efetivo: Ana Rita Guerra Gago Lopes, Técnica Superior do mapa de pessoal

do Município de Estremoz;

A reunião teve por objetivo proceder à análise dos requisitos dos candidatos face ao aviso
publicitado, no sentido de decidir sobre os candidatos admitidos e excluídos procedendo-se
à notificação dos excluídos, com a respetivas causas.

Foi recebida dentro do prazo para o efeito uma candidatura e uma candidatura fora do
ptazo.

O júri

procedeu

à

verificação das candidaturas recebidas, tendo em vista aferir o

cumprimento dos requisitos necessários para a sua admissão, previstos no ponto 4 do aviso
de abertura do procedimento concursal.

Atendendo a que a candidatura que foi entregue dentro do prazo previsto, se encontrava
instruída em conformidade e que o candidato reunia os requisitos exigidos para o efeito, o
júri deliberou admitir o candidato Hélder Alberto Maneiras Gortes.
Por sua vez, atendendo a que a outra candidatura foi entregue fora do prazo previsto e que

a candidata não se encontrava integrada na carreira de Técnico Superior conforme previsto

no ponto 4.1 do aviso de abertura, deliberou o júri excluir a candidata Patrícia Amaro
Aldeias.

Após a aplicação dos parâmetros de avaliação definidos para a Avaliação Curricular dos
candidatos, foram os mesmo pontuados com os valores indicados na tabela anexa à
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a realização da Entrevista Profìssional de

Seleção ao candidato admitido.

Apos a aplicação dos parâmetros de avaliação definidos para a Avaliação Curricular dos
candidatos, foi o candidato admitido pontuado com o valores indicados na tabela anexa à
presente ata, pelo que o júri deliberou agendar a Entrevista Profissional de Seleção a este
candidato.

Por último, o júri deliberou notificar a candidata excluída, por ofício registado, da respetiva
decisão de exclusão, para efeitos de audiência prévia, nos termos dos artigos 1210 e 1220
do Código do Procedimento Administrativo.
Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente
ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada por todos os membros do júri.

O Júri
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Anexo à Ata n.o 2
(Aviso n.o OE 202107101461
Avaliação Curricular (AC; = (lxHA+1xFP+ 1,5xEP+0,5 x ADy4

Licenciatura

Mestrado

Doutoramento

Sem

formação

lnferior

a

60 horas

Superior a 5
Igual ou
Entre ó0 e 120 Superior a 120
horas
superior a 3 e e até l0 anos
horas

Superior a

Média

l0 anos

igual
ou

até 5 anos

inferior

a
Hélder Alberto
Maneiras Cortes Pereira

18

lÔ

20

Mé,diA
entre 2

Média igual
ou superior

e3,999

a4

Não avaliado
por motivos
não

imputáveis

1,999

l5

16,375

