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Documento Interno n.º 33286 / 2022 12/10/2022 2022/250.10.101/6 

 
 

ASSUNTO: 
Ata n.º 9 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 

Aos doze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, pelas 10h30 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 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 23 de março de 2022, 
a fim de analisar a pronúncia apresentada no exercício do direito de participação dos interessados, 
no seguimento da elaboração Lista Unitária de Ordenação Final. 

Pronunciou-se a candidata Patrícia Alexandra da Costa Gonçalves, que solicitou a repetição do 1.º 
método de seleção (prova de conhecimento escrita), alegando que não levou documentação em 
suporte digital e/ou papel para consulta.  

De acordo com o Aviso de Abertura e com a notificação dos candidatos para a realização da prova, 
foi referida a possibilidade de consulta da documentação disponível na página eletrónica do 
Município, em formato papel ou meios eletrónicos, pelo que, face ao exposto, e analisada a 
alegação acima descrita, o júri deliberou por unanimidade não aceitar o pedido, uma vez que a 
disponibilização da documentação era da responsabilidade da candidata. 

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 
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1º Vogal 

  

 

 

 

2º Vogal 
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