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ASSUNTO: 

Ata n.º 5 do júri - Procedimento concursal para constituição de reservas de recrutamento para a 
carreira e categoria de assistente técnico na área de apoio administrativo, em regime de contra-
to de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado – Correção da prova de conheci-
mentos escrita e respetiva classificação e elaboração da Lista Classificativa Intermédia 

 

Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, pelas 11h45 horas, reuniu o júri do 

procedimento concursal, constituído pelo Chefe de Divisão de Administração e Finanças, Ricardo Alexandre 

Ramos Barbosa, na qualidade de Presidente, a Técnica Superior do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, 

Liliana Sofia Fernandes Duarte, na qualidade de 1.º vogal efetivo e a Assistente Técnica do Serviço de Gestão 

de Recursos Humanos, Anabela de Jesus Ribeiro Calhau, na qualidade de 1.º vogal suplente, aberto por 

despacho do Sr. Vice-Presidente da Câmara datado de 23 de março de 2022, a fim de proceder à correção da 

prova de conhecimentos escrita e respetiva classificação, 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. 

Presidente do Júri 

  

 

 

 

1º Vogal 

  

 

 

 

2º Vogal 
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