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Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público, em regime de contrato
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto para preenchimento de posto de trabalho — carreira e
categoria de Técnico Superior na área de animação sociocultural
Ata n.s 4
Aos 14 dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezanove nos Paços do Município de Alpiarça, pelas llhoras
reuniu o júri do procedimento concursal comum tendo em vista o preenchimento de 1 posto de trabalho
correspondente à carreira/categoria de técnico superior — área de animação sociocultural, na modalidade de relação
jurídica de emprego público a termo resolutivo incerto, previsto e não ocupado no mapa de pessoal do Município de
Alpiarça, autorizado por despacho de 16 de julho de 2019, proferido pelo Senhor Vereador João Pedro Costa
Arraiolos.
A reunião foi realizada na sequência do decurso do prazo de audiência de interessados, concedido aos candidatos
excluídos e porquanto foi apresentada uma exposição pela candidata Ana Isabel Paredes Véstia, que foi excluída por
não ter formalizado a candidatura através do preenchimento do formulário de candidatura de apresentação obrigatória e
não ter apresentado o certificado de habilitações. A candidata supra mencionada apresentou o formulário de exercício do
direito de participação de interessados, referindo no campo relativo às alegações, em suma que considera o seu papel
crucial para o desenvolvimento e evolução escolar, que as áreas artísticas melhoram a a comunicação interpessoal, a
socialização e a autonomia e que se considera uma pessoa atenta e cuidadosa, sendo que irá fazer formação em
mindfulness.
O júri, após analisar a exposição supra referida, não encontrou na mesma razões para alterar a sua decisão inicial, pelo que
deliberou manter a decisão de exclusão da candidata Ana Isabel Paredes Véstia.
Não foram, nesta fase, apresentadas mais reclamações relativas às decisões de exclusão tomadas pelo júri e devidamente
notificadas aos candidatos. Por outro lado, ao elaborar nesta fase as listas finais de candidatos admitidos e excluídos,
verificou o júri que o nome da candidata Carolina Vieira Cajadão Marques Amado, que foi efetivamente excluída com os
fundamentos que lhe foram transmitidos, consta também da ata dos candidatos admitidos, tratando-se este facto de um
mero lapso de escrita, que deverá agora ser corrigido.
O júri verificou, ainda, que também por lapso não foi feita a análise da candidatura apresentada pela candidata Núria
Isabel da Conceição Martins, tendo passado por isso, à análise dos documentos apresentados pela mesma e decidido
excluir a candidata em virtude de a mesma não ter cumprido o disposto nos pontos 11.1 e 14.1 do Aviso n.e
12901/2019, publicado no DR, 2.ã série, n.5 154, de 13 de Agosto de 2019, nomeadamente:
a) Por não ser detentora da habilitação literária exigida - Licenciatura em Animação Cultural e Educação Comunitária;

b) Não ter formalizado a candidatura através do preenchimento do formulário de candidatura de apresentação
obrigatória.

Mais deliberou o Júri promover a notificação da candidata a excluir, Núria Isabel da Conceição Martins, de acordo
com o disposto no n.9 1 do artigo 22.5 da Portaria n.9 125-A/2019, de 30 de abril e no Código do Procedimento
Administrativo, para no âmbito do exercício do direito de participação dos interessados, no prazo de dez dias úteis
dizer, querendo, por escrito, o que se lhe oferecer.
As listas de candidatos admitidos e excluídos com as correções constantes desta ata, seguem em anexo à mesma e da
qual são parte integrante.
Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade e dada por finda a missão do júri, foi a reunião encerrada
eram 12 horas, e de tudo para constar, se lavrou a presente ata que depois de lida e achada conforme, vai ser
assinada.
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Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público, em regime de contrato
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto para preenchimento de posto de trabalho — carreira e
categoria de Técnico Superior na área de animação sociocultural

Aviso n.e 12901/2019, publicado na 2.3 série do DR n.s 154 de 13/08/2019

LISTA DE CANDIDATOS ADMITIDOS
NOME
Ana Sofia Ferreira Durão
Catarina Monteiro Gonçalo
Inês Sofia Cardoso Catarino
Judite Isabel Calado Dinis Lopes
Paula Maria Gomes Pina
Pedro Gonçalo Fidalgo Sá Pereira
Vanessa Isabel Flenriques Teodoro Nalha
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Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público, em regime de contrato
de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto para preenchimento de posto de trabalho — carreira e
categoria de Técnico Superior na área de animação sociocultural (Aviso n.e 12901/2019, publicado na 2J série do
DR n.e 154 de 13/08/2019)
LISTA DE CANDIDATOS EXCLUÍDOS
NOME
Adriana Filipa Mota Bessa Sousa (1) (4)
Alexandra Sofia Rocha Maldonado (2)
Ana Isabel Prates Alcaravela (1)
Ana Isabel Vestia (1) (4)
Ana Margarida Santos da Silva (2)
Ana Rita Raimundo Velez dos Santos (1)
Andreia Filipa Vicente António (1) (2)
Beatriz Adriana da Graça Abalada (2)
Carla Malena Carvalho Bacellar da Silva (1) (4) (6)
Carolina Vieira Cajadão Marques Amado (2)
Catarina Sargento branco de Castro (2)
Catarina Susana Marques de Abreu (2)
Cátia Inês Pereira Gomes (2)
Cátia Sofia Condeço Alves Tacha (2)
Inês Alexandre Cahellas (1) (2)
Inês Bras Nunes (2)
Joana Emílio Moita (1) (4)
Maria Filomena Ferreira Gonçalves Martins (1) (4)
Maria João Vieira Cajadão (1) (2)
Maria Paula Pinto Soares (1) (2)
Marli Rute Gonçalves Hipólito (1) (4)
Miguel Aurélio Coelho Almeida (2)
Núria Isabel da Conceição Martins (1) (2)
Raquel do Rosário Constantino Coelho (2)
Renata Filipa Pombinho Correia (1) (2)
Tânia Filipa da Mota Fernandes (2)
Tiago Miguel de Sousa Pereira (1) (4)
Vânia Filipe da Cruz Casimiro (2)
Vera Luís Cantador (1) (4)

(1) Por não ter formalizado a candidatura através do preenchimento do formulário do procedimento concursal
conforme descrito no ponto 14.1 do Aviso do referido concurso.
(2) Por não ser detentor(a) da habilitação literária exigida - conforme prescrito no ponto 11.1 do Aviso do referido
concurso.

(3) Por não ter enviado Curriculum Vitae - conforme prescrito na alínea a) do ponto 15.1 do Aviso do referido
concurso.
(4) Por não ter enviado documento comprovativo das habilitações literárias - conforme prescrito na alínea b) do
ponto 15.1 do Aviso do referido concurso.
(5) Por não ter enviado documento comprovativo das ações de formação profissional - conforme prescrito na alínea
c) do ponto 15.1 do Aviso do referido concurso.
(6) Por não ter nacionalidade portuguesa - conforme descrito no ponto 10 alínea a) do Aviso do referido concurso.
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