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ATA DE REUNIÃO DO JÚRI 
 

 

Registo Data da Informação Processo 
 

Documento Interno n.º 37341 / 2022 15/11/2022 2022/250.10.101/7 

 
 

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 Divi-
são Jurídica, Fiscalização e Ambiente (Gabinete Veterinário Municipal) - Análise das alegações 
apresentadas em sede de exercício do direito de participação de interessados 

 

Aos catorze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, pelas 10h00 horas reuniu o júri do 

procedimento concursal para contratação de 1 Assistente Operacional, em regime de contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a Divisão Jurídica, Fiscalização e 

Ambiente (Gabinete Veterinário Municipal), const ituído pela Chefe da Divisão Jurídica, Fiscalização 

e Ambiente, Ana Filipa Dias Zorrinho, na qualidade de Presidente, o Técnico Superior do Gabinete 

Veterinário Municipal, Pedro Alcaide Lopes, na qualidade de 1 .º vogal efet ivo e a Técnica Superior 

do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Liliana Sofia Fernandes Duarte, na qualidade de 2.º 

vogal efet ivo, aberto por despacho do Sr. Vice Presidente da Câmara datado de 2 de junho de 2022, 

a f im de proceder à análise das alegações apresentadas em sede de exercício do direito de 

part icipação de interessados. 

Foram apresentadas pronúncias pelas duas candidatas excluídas, Cát ia Filipa Oliveira do Ó e Cláudia 

Nechita, por não terem apresentado fotocópia da carta de condução, de acordo com a alínea b) do 

ponto 17.1 do Aviso de Abertura, não sendo possível aferir o requisito específ ico de admissão 

constante no ponto 8.2 do referido Aviso. 

 

Após análise, deliberou o júri manter a exclusão das candidatas, porquanto a falta de entrega do 

documento referido consubstancia elemento essencial, cuja exigibilidade como documento 

instrutório da candidatura, sob pena de exclusão, constava do procedimento.  
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A lista definit iva dos candidatos admit idos e excluídos consta no Anexo I. 

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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