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ATA DE REUNIÃO DO JÚRI 
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ASSUNTO: 

Ata n.º 6 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, Fiscalização e Ambiente - Unidade de Ambiente e Saúde - Resultados da Entrevista 
Profissional de Seleção 

 

Aos catorze dias do mês de março de dois mil e vinte e três, pelas 11h00 horas reuniu o júri do procedimento 
concursal, const ituído pela Técnica Superior do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Liliana Sofia 
Fernandes Duarte, na qualidade de 2.º vogal efet ivo, a Chefe da Divisão de Ordenamento do Território, Maria 
de Fát ima Guiomar de Matos, na qualidade de 1.º vogal suplente, e a Técnica Superior do Serviço de Gestão 
de Recursos Humanos, Célia Maria Gonçalves, na qualidade de 2.º vogal suplente, aberto por despacho do Sr. 
Vice-Presidente da Câmara datado de 3 de fevereiro de 2022, por pedido de dispensa da Presidente do júri e 
1.º vogal efet ivo, nos termos do disposto no art igo 73.º do Código do Procedimento Administrat ivo, a f im de 
proceder à classif icação da Entrevista Profissional de Seleção, da qual resultou a lista classif icat iva 
intermédia, em anexo, onde consta os candidatos aprovados, bem como a candidata excluída e respet ivo 
motivo de exclusão, nos termos do disposto no n.º 1 do art igo 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. 

 

2.º Vogal Efet ivo 

  

 

 

 

1º Vogal Suplente 

  

 

 

 

2º Vogal Suplente 
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