RECRUTAMENTO POR RECURSO À MOBILIDADE DE 1 LUGAR DA CARREIRA E CATEGORIA DE
ASSISTENTE TÉCNICO – ÁREA DE EDUCAÇÃO
ATA IV
Aos cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, nesta vila, no edifício dos Paços do Concelho, na respetiva sala de
reuniões, de acordo com o disposto no artigo da 14.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua redação atual, reuniu o júri
do concurso, designado por deliberação da Câmara na reunião ordinária de 29 de março de 2021, constituído por:
Presidente – Tânia Raquel Silvestre Esteves, Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social, em regime de substituição;
1º Vogal Efetivo - Susana Maria dos Santos Lopes, Técnica Superior, que substituirá a Presidente do júri nas suas faltas e
impedimentos;
1º Vogal Suplente – Ana Catarina Silvestre Esteves, Técnica Superior;
A presente reunião teve por finalidade a apreciação de eventuais alegações das candidatas à lista unitária de ordenação final,
notificados através de ofícios n.os 3200 e 3204 de 17/06/2021.
Visto o processo do procedimento concursal, verificou-se que as candidatas não apresentaram alegações, assim o júri deliberou por
unanimidade manter a lista unitária de ordenação final:

Ordenação Final
1.º
2.º

Candidatos
Mónica Susana Ribeiro
Carla Maria Silva Campos Raminhos

Classificação
14,475
14,365

Mais deliberou o júri, por unanimidade, submeter a despacho do senhor Presidente da Câmara, para homologação, a Lista Unitária
de Ordenação Final, acompanhada das Atas 1, 2, 3 e 4 nos termos do n.º.2 do artigo 28.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril,
na sua redação atual.
Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 28.º da referida Portaria, os candidatos, incluindo os que tenham sido excluídos no
decurso da aplicação dos métodos de seleção, deverão ser notificados do ato da homologação da lista de ordenação final.

Não havendo mais assuntos a tratar, a senhora 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.
O Júri,
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