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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 POSTOS DE TRABALHO
PROCEDIMENTO CONCURSAL B— 1 POSTO DE TRABALHO NA CARREIRA/CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR
ÁREA DE PSICOLOGIA

Ata n.2 2
Aos 27 dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezanove nos Paços do Município de Alpiarça, pelas 14 horas 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 Psicologia, 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.
Verificados os elementos apresentados pelos candidatos, designadamente a posse dos requisitos exigidos e a apresentação dos
documentos essenciais à sua admissão ou avaliação, o Júri deliberou, por unanimidade, o seguinte:

a) Admitir ao presente procedimento concursal os candidatos constantes da Lista de Candidatos Admitidos, que se anexa e faz
parte integrante da presente ata;
b) Excluir do presente procedimento concursal os candidatos constantes da Lista de Candidatos Excluídos, que se anexa e faz
parte integrante da presente ata;

Mais deliberou o Júri promover a notificação dos candidatos a excluir de acordo com o disposto no n.Q 1 do artigo 22.9 da
Portaria n.5 125-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.

Dada por finda a missão do júri, foi a reunião encerrada eram 15 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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