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MUNICIPIO DE ALPIARÇA

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público, em regime de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para preenchimento de 1 (um) posto
de trabalho — carreira e categoria de Assistente Operacional (Impressor de Artes Gráficas)

Ata n.2 3
Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezanove nos Paços do Município de
Alpiarça, pelas 09h30m, reuniu o júri do procedimento concursal comum tendo em vista o preenchimento
de 1 (um) posto de trabalho — carreira e categoria de Assistente Operacional (Impressor de Artes Gráficas),
na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, previsto e não ocupado
no mapa de pessoal do Município de Alpiarça, autorizado por despacho de 20 de setembro de 2019 do
Senhor Vereador João Pedro Costa Arraiolos.

Aberta a reunião pelo presidente do júri, verificou-se que não foram oferecidas alegações pelo candidato
excluído, pelo que não existindo qualquer reclamação/contestação, o júri deliberou manter a decisão de
exclusão dos seguintes candidatos:

- João Bernardo Ferreira Rodrigues;
- Luciana Mendes Coutinho;
- Paulo Ferreira;
- Rafaela Borges Francisco.

O júri deliberou, igualmente, manter a decisão de admissão dos seguintes candidato:
- Alexandre Duarte Sebastião;
- Ana Cristina Fidalgo Sanfona;
- Carlos Manuel Gaspar Maia;
- Inês Margarida de Almeida Ferreira;
- Joana Feira Nunes Branco;
- Mónica Isabel Santos Ferreira Esteireiro;

- Sónia Cristina Silva Almeirante;
- Telma Sofia de Oliveira Jesus.

O júri deliberou, ainda, que a prova escrita de conhecimentos, mencionada no aviso de abertura, publicado
no Diário da República, se realizará no dia 9 de Dezembro de 2019, às 10h30m, no Salão Nobre do Edifício
da Câmara Municipal.

Mais ficou deliberado, notificar os candidatos admitidos ao concurso em título da data da realização da
prova escrita de conhecimentos.

Dada por finda a missão do júri, foi a reunião encerrada eram 10:00 horas, e de tudo para constar, se lavrou
a presente ata que depois de lida e achada conforme, vai ser assinada.

(Cari s Jorge Duarte-Pereira)
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(Joana Filipa Lopes Eusébio Pais da Costa)

(Vera Lúcia Teixeira_Batista Azevedo)

