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ASSUNTO: 

Ata n.º 3 do júri - Procedimento concursal comum para contratação de 1 assistente operacional em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a Unidade de 
Serviços Urbanos - Serviço de Gestão de Sistemas de Abastecimento de Água e Saneamento - classi-
ficação da prova de conhecimentos e elaboração da Lista Classificativa Intermédia 

Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, pelas 10H45 horas reuniu 

o júri do procedimento concursal, constituído pela Coordenadora da Unidade de Serviços Urbanos, 

Manuela Ferreira Justino, na qualidade de Presidente, a Técnica Superior da Unidade de Serviços 

Urbanos, Lúcia Maria Lourenço Rodrigues Nascimento, 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 27 de junho de 

2022, 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, não tendo havido candidatos excluídos. 

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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