6.ª EDIÇÃO DO PEPAL
(1) ESTÁGIO PROFISSIONAL NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ÁREA DE COMUNICAÇÃO - NÍVEL 6
(REF.ª M2)
ATA 3
Aos 20 dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, nesta vila, na sala de reuniões desta Câmara, pelas
11 horas, em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 166/2014, de 6 de
novembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2019 de 10 de abril, reuniu o júri do
procedimento de seleção referenciado em epígrafe, constituído por:

- Edgar Manuel Lopes Pereira; Presidente;
- Sandra Belchior Ferreira, 1.º vogal e
- Sónia Alexandra Vicente Lopes, 2.º vogal.

A presente reunião teve como objeto a apreciação e deliberação sobre eventual resposta à notificação
feita ao candidato ao citado procedimento através do ofício n.º 566 de 29 de janeiro de 2020, no âmbito
da audiência dos interessados quanto ao projeto de lista de classificação e ordenação final atribuída pelo
júri, constante da ata n.º 2.

Analisado o processo, verificou-se que o candidato aprovado apresentou resposta sob o registo n.º 2486
de 18 de fevereiro de 2020, declarando que nada tem a alegar.

Para cumprimento do n.º 2 do artigo 6.º da Portaria n.º 114/2019 de 15 de abril, os serviços internos
solicitaram junto do IEFP, I.P, a verificação da inscrição como desempregado dos candidatos
selecionados para a realização dos estágios, bem como da informação sobre a frequência de estágios,
financiados por aquela entidade, a qual informou através do registo n.º 2128 de 11/02/2020, que o
candidato aprovado se encontra desempregado e não frequentou qualquer estágio financiado.

O júri deliberou, por unanimidade, manter a lista de classificação e ordenação final, assim como submeter
a despacho do senhor Presidente da Câmara, para homologação, a lista de classificação e ordenação
final, acompanhada das atas 1 e 2.

Lista de Classificação e ordenação final do candidato aprovado
Ordenação
final
12,50

Nome
João Miguel da Silva Pinheiro Leite

Não havendo mais assuntos a tratar, o senhor presidente do júri deu por encerrada a reunião da qual,
para constar, se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai ser assinada digitalmente por
todos os membros do júri e submetida à consideração do senhor Presidente da Câmara, que a assinará
igualmente após a sua leitura e aprovação do seu teor.
O JÚRI,
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por Edgar Manuel Lopes
Lopes Pereira Pereira
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(2.º Vogal)

Homologo e publique-se,
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