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ATA N.º 2/Júri 

PROCEDIMENTO INTERNO DE SELEÇÃO PARA MUDANÇA DE NÍVEL NA CARREIRA DE ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA 

DE GRAU 1 NÍVEL 2 PARA GRAU 1 NÍVEL 3, NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS 

POR TEMPO INDETERMINADO 

 

Aos vinte e um dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, no Edifício dos Paços do Concelho, reuniu o júri do 

procedimento interno de seleção referido em epígrafe, designado por despacho do Exmo. Senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Pombal de 15 de dezembro de 2020, constituído por Nuno Filipe Pereira Salvador, Chefe da Divisão de 

Informática, Modernização e Sistemas Inteligentes do Município de Pombal, Presidente do Júri, por Marta Catarina 

Neves Lino, Técnica Superior do Município de Pombal, 1.º Vogal Efetivo e por Francisco Manuel Almeida Santos, 

Especialista de Informática do Grau 2 Nível 1 da Comunidade Intermunicipal da Região de Leira, 2.º Vogal Efetivo, a fim 

de analisar eventuais alegações apresentadas pelo único candidato opositor ao procedimento interno de seleção, 

Fernando Soares Nunes, em sede de audiência prévia e de encerrar os trabalhos. 

 

O referido candidato, notificado do conteúdo da ata n.º 1 do júri do procedimento interno de seleção, com aferição da 

classificação final, por contacto pessoal, declarou, por escrito, a sua concordância com o teor da mesma e a sua dispensa 

do restante período concedido para efeitos de audiência, direito previsto nos artigos 121.º e 122.º do Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. 

 

O júri do procedimento interno de seleção deliberou, por unanimidade e por conseguinte, a submissão da referida ata 

n.º 1, atento o preceituado no ponto 11. do aviso de abertura afixado e publicado nos locais habituais e legalmente 

previstos para o efeito, a homologação do Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Pombal. 

 

O mesmo júri deliberou, igualmente de forma unânime, a afixação no átrio do Edifício dos Paços do Concelho e a 

publicação na página eletrónica do Município de Pombal, em www.cm-pombal.pt/municipio/recursos-

humanos/concursos-de-pessoal-2020/, da presente ata e da ata n.º 1 do júri, após homologação. 

 

Nada mais havendo a tratar, deu o Presidente do Júri por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que vai 

ser assinada por todos os membros do júri do procedimento interno de seleção.  

 

O Presidente do Júri, 

 

O 1.º Vogal Efetivo, 

 

O 2.º Vogal Efetivo, 

 

 

 

 

 

 

 

(Nuno Filipe Pereira Salvador) 

 

 

 

 

 

(Marta Catarina Neves Lino) (Francisco Manuel Almeida Santos) 
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