
 
www.sines.pt 

 
 

 

Quando assinado digitalmente, o documento impresso constitui uma cópia autenticada do original digital, desde que validado pelo selo branco da 
Câmara Municipal de Sines. 

Câmara Municipal de Sines    Largo Ramos da Costa, 21 A   7520-159 Sines 

Telefone: (+351) 269 630 600  E-mail: info@mun-sines.pt 
Fax: (+351) 269 633 022             NIPC: 502 563 010 Pág. 1 de 1 

DI036E01 

ATA DE REUNIÃO DO JÚRI 
 
 

Registo Data da Informação Processo 
 

Documento Interno n.º 16246 / 2021 11/08/2021 2021/250.10.101/7 

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 
Unidade de Gestão e Comunicação Estratégica  - Comunicação e Imagem  –  classificação da  
prova de conhecimentos e elaboração da lista classificativa intermédia 

Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, pelas quinze horas e trinta minutos, reuniu o júri 

do procedimento concursal, constituído pelo Chefe de Gabinete, anteriormente Coordenador da Unidade de Gestão 

e Comunicação Estratégica, Rui Manuel Silva Matos Pereira, na qualidade de Presidente, o Técnico Superior da área 

funcional Comunicação e Imagem, Paulo José da Conceição Mestre, na qualidade de 1.º vogal efetivo e a Técnica 

Superior do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Célia Maria Gonçalves, na qualidade de 2.º vogal efetivo, 

aberto por despacho do Sr. Vice-Presidente da Câmara datado de 9 de abril de 2021, a fim de proceder à classificação 

da prova oral de conhecimentos, da qual resultou a lista classificativa intermédia, em anexo, onde constam os 

candidatos aprovados para o método de seleção seguinte, bem como os candidatos excluídos e respetivos motivos 

de exclusão, nos termos do disposto no n.º 1  do artigo 25.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e 

republicada pela Portaria n.º 12-A/2021 de 11 de janeiro. 

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. 

O Presidente do Júri 

  

 

 

 

1º Vogal 

  

 

 

 

2º Vogal 

  

 

 

 

 

 

 


		App AIRC
	2021-08-12T17:08:12+0100
	RUI MANUEL SILVA MATOS PEREIRA


		App AIRC
	2021-08-13T10:50:34+0100
	CÉLIA MARIA GONÇALVES


		2021-08-13T09:42:49+0100
	PAULO JOSÉ DA CONCEIÇÃO MESTRE




