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PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA OCUPAÇÃO DE 2 (DOIS) POSTOS DE TRABALHO NA MODALIDADE DE
CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO DA CARREIRA/CATEGORIA DE
ASSISTENTE OPERACIONAL - ÁREA DE CONDUTOR DE MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS ESPECIAIS, PARA A UNIDADE
DE VIAS MUNICIPAIS - REF.a F

Aos dois dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, no Edifício dos Paços do Concelho reuniu o Júri do

procedimento concursal referido em epígrafe, constituído por Nuno Alexandre Duarte Mota, Chefe da Unidade de Vias

Municipais, Presidente do júri, Maria Cristina Jesus Silva, Coordenadora Técnica, segunda vogal efetiva e Uno Gonçalves

Rodrigues, Encarregado Operacional, segundo vogal suplente, a fim de deliberarem sobre o resultado da aplicação do

primeiro método de seleçâo. Prova Prática de Conhecimentos (PPC), conforme o aviso de abertura, publicado, de forma

integral, na Bolsa de Emprego Público, Código da Oferta OE202207/0822 - e elaborar a respetiva lista de classificação,

conforme artigo 2S° da Portaria n.° 125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pelo Portaria n.° 12-A/2021, de

11 de janeiro.

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA PRÁTICA DE CONHECIMENTOS (ORDENADA ALFABETICAMENTE)

Nome do(a) candidato(a)

l. Bruno Manuel Santos Ferreira Martins

2. Dominique da Silva Simões

3. João Pedro Freitas Gonçalves

4. Miguel Angelo Morais Ferreira

N.° de Processo

637/2022 - RC-DGDRH

594/2022 - RC-DGDRH

597/2022 - RC-DGDRH

640/2022 - RC-DGDRH

CLASSIFCAÇÃO OBTIDA

Desistência do procedimento

concursal

Desistência do procedimento

concursal

Desistência do procedimento

concursal

Não compareceu à prova

l - Exclusão de candidatos: Conforme decorre das alíneas a) e b) do ponto 16. da publicitaçao integral do procedimento

concursal, efetuada designadamente na Bolsa de Emprego Público, em www.bep.gov.pt, código da oferta

OE202207/0822, e dos r}.°s 9 e 10 do artigo 9.° da Portaria n.° 12-A/2021, de 11 de janeiro, cada um dos métodos de

seleçao tem caráter eliminatório e consideram-se excluídos do procedimento concursal os candidatos que não

compareçam a qualquer um dos métodos de seleção para que hajam sido convocados e no decurso de um método de

seleçao apresentem a respetiva desistência.

2 - Audiência prévia dos candidatos excluídos: Em conformidade com o disposto no artigo 10.° da Portaria n.° 125-

A/2019, na atual redação,e nos artigos 121^ e 122^ do Código do Procedimento Administrativo, aprovado em anexo

ao Decreto-Lei n.° 4/2015, de 7 de janeiro, o júri deliberou unanimemente proceder à audiência dos candidatos

excluídos, para, no prazo de 10 dias úteis, se pronunciarem, por escrito, o que se lhes oferecer, com disponibilização do

formulário tipo "Direito de Participação dos Interessados", em servicosonline.cm-

pombal.pt/pedidos/meus_pedidos.php, o qual, de utilização obrigatória.

3 - Consulta do processo: Caso os candidatos excluídos pretendam consultar o processo, poderão fazê-lo nos períodos

compreendidos entre as 9h e as 12h30m e entre as 14h e as 17h30m de segunda a sexta-feira, na Divisão de Gestão e

Desenvolvimento de Recursos Humanos, sita no Largo do Cardai, em Pombal, junto ao Edifício dos Paços do Concelho,

desde que dentro do prazo concedido para a audiência prévia.

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

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

Bolsa de Emprego Público, com o código da oferta OE202207/0822, deliberou a notificação dos candidatos excluídos,

através da plataforma eletrónica.
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5 - Afixação da lista de classificação do primeiro método de seleção - Prova Prática de Conhecimentos: 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 classificação do primeiro método de seleção - Prova Prática de Conhecimentos.

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 Procedimento Concursal,

A Presidente do Júri

A l.a Vogal Efetiva

A 2.a Vogal Efetiva L-< ^ /) y^í -^> C^~Z-'•<^
ü^


