
município de pombal

ATA N.» 2

Ata da reunião do Júri do Procedimento concursal para provimento do cargo de direção intermédia de 3.» grau • Chefe 

da Unidade de Vias Municipais, com vista à apreciação das candidaturas apresentadas em sede do presente 

procedimento. (Cfr. anúncios publicados nos jornais *Jornal de Notícias", em 16/10/2019; "Diário de Coimbra", em 

29/10/2019; e "Pombal Jornal", em 07/11/2019, bem assim, o aviso n.g 17225/2019, publicado no Diário da República, 2.g 

série, n.g 206, de 25 de outubro de 2019 e a oferta da vaga publicitada na Bolsa de Emprego Público sob o código OE 

201910/0901)

Verificação dos requisitos formais de provimento e perfil exigidos

----------- Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e dezanove, reuniu-se no Edifício dos Paços do Concelho o Júri

do procedimento concursal referido em epígrafe, constituído pela Eng.* Isabel de Jesus Maurício Quinteiro, Chefe da 

Divisão de Ambiente e Obras Municipais do Município de Montemor-o-Velho, na qualidade de Presidente do júri, e pelos

vogais efetivos Eng.» Artur Jorge Patrício Gaspar, Chefe da Divisão de Obras Públicas do Município de Pombal e Arqt.»

Sara Cristina Jorge Morgado, Chefe da Divisão de Obras Públicas do Município de Abrantes, a fim de procederem à 

apreciação das candidaturas apresentadas em sede do presente procedimento, cujo prazo para formalização terminou no

passado dia 12/11/2019.........—...........................-.................-........................ ----------------- ------------------------- -------------------- --------- —

-----------  Ao presente procedimento foram apresentadas, dentro do prazo fixado para o efeito, candidaturas pelos

seguintes candidatos: Ana Lúcia Joaquim Milheiro, Licenciada em Engenharia Civil e Nuno Alexandre Duarte da Mota,

Licenciado em Engenharia Civil................................. ....................................................................................................................—...................

--------------Apreciadas as candidaturas, com vista à verificação dos requisitos formais de provimento e perfil exigidos a que

se alude no quadro ínsito no ponto um do aviso referido em epígrafe, e atenta a documentação anexa ao respetivo 

formulário de candidatura, verifica-se que, os candidatos Ana Lúcia Joaquim Milheiro e Nuno Alexandre Duarte da Mota, 

reúnem os requisitos formais de provimento e perfil exigidos, no cargo em análise, a que se refere no quadro ínsito no 

ponto um, da oferta da vaga publicitada na Bolsa de Emprego Público sob o código OE201910/0901, desde logo e 

designadamente, pelo facto de serem trabalhadores em funções públicas contratados ou designados por tempo 

indeterminado e contarem, pelo menos, três anos de experiência profissional em áreas relevantes para o cargo a prover,

na carreira de Técnico Superior, sendo titular de Licenciatura.---------------------- -------------------------------------------------------------------------

----------- Termos em que o Júri deliberou, por unanimidade, convocar os candidatos, Ana Lúcia Joaquim Milheiro e Nuno

Alexandre Duarte da Mota, para a realização das entrevistas públicas de seleção, a ocorrer, em princípio, durante o

próximo mês de janeiro, cuja data será oportunamente agendada. —............................. -.................................................... ........

----------- E nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada, sendo que para constar se lavrou a presente ata que vai ser

devidamente assinada.

O Júri do Procedimento Concursal,


