
MUNICÍPIO DE POMBAL

ATA N.° 2

REUNIÃO DO JÚRI PARA APRECIAÇÃO DAS CANDIDATURAS PARA
EFEITOS DE ADMISSÃO E EXCLUSÃO

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA OCUPAÇÃO DE l (UM) POSTO DE TRABALHO NA
MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO DA
CARREIRA/CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL - ASSISTENTE OPERACIONAL - ÁREA DE OPERADOR
DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, TRATAMENTO OU DEPURADORAS, PARA A UNIDADE DE SANEAMENTO -
REF.3E

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

procedimento concursal referido em epígrafe, constituído por Sandra Maria Gonçalves Calvário, Chefe da Unidade de

Saneamento, Presidente do júri, Ana Margarida Mendes Gameiro, Técnica Superior, que substituirá o Presidente do júri

nas suas faltas e impedimentos e Maria Cristina Jesus Silva, Coordenadora Técnica, ambas como vogais efetivas, a fim

de deliberar sobre a admissão ou exclusão dos candidatos ao referido procedimento concursal.

l - Candidaturas rececionadas: Foram recebidas 4 (quatro) candidaturas no âmbito do presente procedimento

concursal, publicitado, por extrato, no Diário da República, 2a série, n.° 142, de 25 de julho de 2022, através do aviso

n.° 14652/2022 e de forma integral, na Bolsa de Emprego Público, em www.bep.gov.pt, com o código da oferta

OE202207/0808.

2 - Candidatos(as) admitidos(as): O júri, por intermédio da plataforma eletrónica de gestão de processos autárquicos

WebGPA, procedeu à análise de todos os elementos declarados pêlos candidatos, designadamente os comprovativos da

posse dos requisitos exigidos e à verificação dos documentos apresentados, tendo deliberado, por unanimidade,

admitir os candidatos que a seguir se identificam:

LISTA DE CANDIDATOS ADMITIDOS

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

l. Avelino António Inácio Gaspar

2. Daniel Jorge Machado Martins

3. Fernando Rodrigues Correia

4. José António do Carmo Ferreira Freire

N.° DO PROCESSO

679/2022-RC-DGDRH

617/2022 - RC-DGDRH

698/2022-RC-DGDRH

598/2022 - RC-DGDRH

OBSERVAÇÕES

5 - Marcação do 1.° método de seleção: O júri deliberou ainda notificar os candidatos admitidos para comparecerem

no dia 30 de setembro de 2022, pelas 9h30m, na Biblioteca Municipal de Pombal, sita na Rua da Fábrica Velha, 3100-

458 Pombal, a fim de realizarem a Prova Escrita de Conhecimentos Teóricos (PECT).

6 - Notificações: O júri do procedimento concursal, nos termos da alínea h) do n.° 2 do artigo U.° da Portaria n.° 125-

A/2019, de 30 de abril, na atual redaçâo, e dos pontos 17. e seguintes da publicitaçao do procedimento concursal na

Bolsa de Emprego Público, com o código da oferta OE202207/0808, deliberou a notificação dos candidatos quer

admitidos quer excluídos por via eletrónica ou através de carta registada, consoante a forma de submissão da

candidatura, na plataforma eletrónica ou em suporte de papel.

7 - Afixação da lista de candidatos admitidos: O júri deliberou, por fim, para efeitos de consulta, a afixação no átrio do

Edifício dos Paços do Concelho e a publicação na página eletrónica do Município de Pombal, em www.cm-

pombal.Dt/recursos-humanos/concursos-de-Dessoal-2022/, da lista de candidatos admitidos.
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Nada mais havendo a tratar o Presidente do Júri deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que vai

ser assinada por todos os membros do júri.

O júri do prpcedimento concursal,

A Presidente do Júri,
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