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Documento Interno n.º 30495 / 2022 15/09/2022 2022/250.10.101/3 

 

ASSUNTO: 

Ata n.º 4 do júri - Procedimento concursal comum para contratação de 1 técnico superior em regime 
de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a Divisão Jurídica, Fisca-
lização e Ambiente - Unidade de Ambiente e Saúde (Ambiente) - análise de pedido de uma candidata 
para realização da prova escrita de conhecimentos noutra data 

Aos catorze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, pelas 16h00 horas reuniu o júri 

do procedimento concursal, constituído pelo, Chefe da Divisão Jurídica, Fiscalização e Ambiente, 

Ana Filipa Dias Zorrinho, na qualidade de Presidente, a Técnica Superior da Unidade de Ambiente 

e Saúde, Flora da Conceição Silvério Ferreira, na qualidade de 1.º vogal efetivo e a Chefe da Divisão 

de Ordenamento do Território, Maria de Fátima Guiomar de Matos, na qualidade de 1.º vogal 

suplente, aberto por despacho do Sr. Vice Presidente da Câmara datado de 3 de fevereiro de 2022, 

a fim de proceder à análise e deliberação de pedido de uma candidata para a realização da prova 

escrita de conhecimento noutra data, por impossibilidade de comparecer na data agendada e da 

possibilidade de realizar a prova através de Teams ou outra plataforma.  

Após análise do pedido, deliberou o júri por unanimidade indeferir o mesmo, tendo em conta os 

princípios que se visam garantir nos procedimentos administrativos, nomeadamente, da igualdade 

e da imparcialidade.      

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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