MUNICÍPIO DE ALPIARÇA
Procedimento concursal para constituição de relação jurídica de emprego público em regime de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, para l (um) posto de trabalho — carreira e categoria de Técnico Superior (Serviço

Social)
Ata n.° 6

Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois nos Paços do Município de Alpiarça, pelas lOhOOm,
reuniu o júri do procedimento concursal comum tendo em vista o preenchimento de l (um) posto de trabalho —
carreira e categoria de Técnico Superior (Serviço Social), 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 da Senhora Presidente da Câmara Municipal, Sônia Isabel Fernandes Sanfona Cruz Mendes.

A presente reunião teve como objetivo proceder à avaliação da exposição apresentada pelo candidato Nelson José
Nunes Araújo, na qual o mesmo menciona que foi excluído do Procedimento, conforme Ata n.° 5 datada de 31 de
março de 2022, que se encontra publicada no site do Município, embora o mesmo nunca tenha recebido a
convocatória para se apresentar no método de seleção em causa.

O júri analisou a exposição e após conferir os endereços de email, o júri constatou que houve um lapso na redação
do endereço do candidato supra mencionado, apesar de não ter sido emitido pelo sistema informático qualquer
alerta de mensagem não entregue, ao contrário do que sucedeu com alguns dos restantes candidatos, cuja situação
foi devida e atempadamente corrigida. Nessa sequência, o júri decidiu notificar o candidato para realizar o método
de seleção prova escrita de conhecimentos, no dia 14 de abril de 2022, pelas lOhOOm, no Edifício dos Paços do
Concelho, sito na Rua José Relvas, r\.° 374 em Alpiarça.

Dada por finda a missão do júri, foi a reunião encerrada eram 10:30 horas, e de tudo para constar, se lavrou a
presente ata que depois de lida e achada conforme, vai ser assinada.

(Miguel Coutinho Moita)

(Teresa Paula Lourenço Leocádio)

(Carla Sofia Gonçalves Martins Borba)

