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ASSUNTO: 

Ata n.º 5 de reunião do júri - Procedimento concursal comum para contratação de 1 fiscal da car-
reira especial de fiscalização em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado para a Divisão Jurídica, Fiscalização e Ambiente - classificação da prova oral de 
conhecimentos 

Aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, pelas dezassete horas e quinze minutos, reuniu o 

júri do procedimento concursal, constituído pela Chefe da Divisão Jurídica, Fiscalização e Ambiente, Ana Filipa Dias 

Zorrinho, na qualidade de Presidente, o Fiscal da área funcional de Fiscalização Municipal, João Luís Peniche Rami-

nhos Plácido, 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 suplente, aberto por despacho do Sr. Vice-Presidente da Câmara 

datado de 29 de julho 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. 

A Presidente do Júri 

  

 

 

 

1º Vogal 

  

 

 

 

2º Vogal 

  

 

 

 

 

 

 


		App AIRC
	2022-01-25T11:07:40+0000
	ANA FILIPA DIAS ZORRINHO


		App AIRC
	2022-01-25T12:50:15+0000
	JOÃO LUÍS PENICHE RAMINHOS PLÁCIDO


		App AIRC
	2022-01-25T11:04:02+0000
	CÉLIA MARIA GONÇALVES




