PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA A CONSITUIÇÃO DE RESERVA DE RECRUTAMENTO PARA A CARREIRA E
CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR NA ÁREA MEDICINA VETERINÁRIA, NA MODALIDADE DE CONTRATO DE
TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO

ATA II
Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, nesta Vila, edifício paços de concelho, na sala de reuniões, pelas 15 horas,
de acordo com o disposto no artigo 14.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua redação atual, reuniu o júri do concurso
referenciado em epígrafe, constituído por:
Presidente – Joaquim António Rodrigues Pereira, Técnico Superior;
1º Vogal Efetivo – Maria Luísa Girão Silva Carmona, Chefe da Divisão de Alimentação e Veterinária do Oeste, que substituirá o
Presidente do júri nas suas faltas e impedimentos;
2º Vogal Efetivo – Mafalda Sofia Caseiro Coelho, Técnica Superior.
A presente reunião teve por finalidade a verificação dos requisitos de admissão dos candidatos ao procedimento concursal mencionado
em epígrafe, aberto por aviso publicado no Diário da República II Série, n.º 128 de 5 de julho de 2021 e à elaboração da lista dos
candidatos admitidos e dos que deverão ser excluídos, com a indicação dos motivos de exclusão.
Visto o processo do procedimento concursal e no cumprimento do prazo disposto no n.º 1 do artigo 21.º da Portaria n.º 125 –A/2019, de
30 de abril, na sua redação atual, verificou-se que requereram a sua admissão as seguintes candidatas:


Maria Carolina Santo Machado



Ana Margarida de Almeida Henriques

Procedendo à verificação de cada uma das candidaturas, o júri deliberou, por unanimidade:
1 – Admitir as seguintes candidatos, atendendo a que os pedidos foram entregues dentro do prazo fixado, encontrando-se formulados
em conformidade com o aviso de abertura e os interessados possuírem os requisitos exigidos, não tendo deficiências a suprir.



Maria Carolina Santo Machado



Ana Margarida de Almeida Henriques

Mais deliberou o júri, por unanimidade, marcar o 1.º método de seleção - prova de conhecimentos, que assumirá a forma escrita de
natureza teórica com a duração máxima de 2 horas e incide sobre conteúdos de natureza genérica e especifica diretamente relacionados
com as exigências da função, podendo para o efeito serem consultados os diplomas legais expressos na ata I, para o dia 18 de agosto
de 2021, às 15h 00 no Refeitório do Complexo Municipal da Barnabé para os candidatos admitidos.
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Sendo 17 horas e não havendo mais assuntos a tratar, o senhor presidente do júri deu por encerrada a reunião da qual, para constar, se
lavrou a presente acta que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os membros do júri.
O Júri,
JOAQUIM
ANTÓNIO
RODRIGUES
PEREIRA

Assinado de forma
digital por JOAQUIM
ANTÓNIO RODRIGUES
PEREIRA
Dados: 2021.07.23
08:35:38 +01'00'

_________________________________
(Joaquim António Rodrigues Pereira)

Assinado de forma digital
MARIA LUÍSA
por MARIA LUÍSA GIRÃO
GIRÃO DA SILVA DA SILVA CARMONA
Dados: 2021.07.23 08:51:42
CARMONA
+01'00'
_________________________________
(Maria Luísa Girão Silva Carmona)

Assinado de forma digital

Mafalda Sofia Caseiro
Mafalda Sofia por
Coelho
Caseiro Coelho Dados: 2021.07.23 09:19:49

+01'00'
_________________________________
(Mafalda Sofia Caseiro Coelho)
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