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ATA DE REUNIÃO DO JÚRI 
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Documento Interno n.º 19745 / 2020 06/11/2020 2020/250.10.101/7 

 

ASSUNTO: 

Ata n.º 4 de reunião do júri - Procedimento concursal comum para contratação de 1 técnico su-
perior em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a 
Divisão de Desenvolvimento Social - definição da questões a abordar na prova oral de conheci-
mentos e respetiva cotação 

Aos 5 dias do mês de novembro de dois mil e vinte, pelas 14H30 reuniu o júri do procedimento concursal, 
constituído pela Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social, Maria Margarida Martins Gil Mestre, na 
qualidade de Presidente, a Técnica Superior do Serviço de Cultura e Património Cultural, Maria João Sampaio 
Marçal, na qualidade de 1.º vogal efetivo e a Técnica Superior do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, 
Célia Maria Gonçalves Sobral, na qualidade de 2.º vogal efetivo, aberto por despacho do Sr. Vice-Presidente 
da Câmara datado de 28 de julho de 2020, a fim de definir as questões a abordar na prova oral de 
conhecimentos e respetiva cotação. 

Deliberou o júri que a prova oral de conhecimentos será constituída por sete questões: 

- Questão 1 - Nos termos do CPA, exceto quanto ao prazo de decisão do procedimento e na falta de disposi-
ção especial ou de fixação pela Administração, o prazo para os atos a praticar pelos órgãos administrativos é 
de 10 dias. Como é feita essa contagem? 

- Questão 2 – No âmbito da Rede Social, qual é a composição do Conselho Local de Ação Social (CLAS)? 

- Questão 3 – No âmbito do quadro de transferências para órgãos municipais e para entidades intermunici-
pais no domínio da educação, indique 3 apoios e complementos educativos? 

- Questão 4 – De acordo com o Regulamento específico do domínio da Inclusão Social e Emprego, quais são 
os eixos prioritários no âmbito do POR Alentejo? 

- Questão 5 – No âmbito das Normas Comuns sobre o Fundo Social Europeu, qual a duração das candidaturas 
ao FSE?    

- Questão 6 - Nos termos da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, um dos deveres gerais dos trabalha-
dores consiste em conhecer e aplicar as normas legais e regulamentares e as ordens e instruções dos superio-
res hierárquicos, bem como exercer as funções de acordo com os objetivos que tenham sido fixados e utili-
zando as competências que tenham sido consideradas adequadas. Qual é este dever? 

- Questão 7 - Nos termos da Norma de Controlo Interno em vigor no Município de Sines, o trabalhador poderá 
ser dispensado para tratar de assuntos de caráter particular, mediante autorização prévia do respetivo diri-
gente. Qual o limite de dias que o trabalhador pode gozar em cada ano civil e como podem ser gozados? 

As questões terão a seguinte cotação: 

Questão 1 – 4 valores 

Questão 2 – 3 valores (se referir apenas os obrigatórios, será cotada com 2 valores, se referir também os com-
plementares terá a cotação máxima) 

Questão 3 – 3 valores 

Questão 4 – 2 valores 
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Questão 5 – 2 valores 

Questão 6 – 3 valores 

Questão 7 – 3 valores 

Mais deliberou o júri, notificar os candidatos admitidos para a prova oral de conhecimentos, a informar que a 
prova será realizada sem consulta da documentação. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi elaborada a presente ata, que vai ser assinada 
por todos os membros do júri. 

 

A Presidente do Júri 

  

 

 

 

1º Vogal 

  

 

 

 

2º Vogal 
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