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MUNICÍPIO DE OURÉM
Câmara Municipal

Designação do concurso:
Cód. do processo:

Procedimento de recrutamento para provimento de cargo de direção
intermédia de 2.º grau – Divisão de Educação e Vida Saudável (DEVS)

2020/250.10.101/10

Ata n.º 2
Ata de reunião do júri para apreciação das candidatura
Aos vinte dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e um, reuniu, por videoconferência, o júri do
procedimento concursal para provimento de cargo de direção intermédia de 2.º grau - Chefe da Divisão
de Educação e Vida Saudável (DEVS) , nomeado para o efeito, por deliberação da Assembleia Municipal
de 15-05-2020 e constituído por:
− Isabel Maria Paraíso Faria Lopes, diretora de direção de Serviços Académicos do Instituto
Politécnico de Leiria, que presidiu;
− Sandra Margarida dos Santos Rodrigues Pimentel, diretora do Agrupamento de Escolas de
Ourém, vogal efetivo; e
− Maria Fernanda Pires Aparício, professora do Instituto Politécnico de Tomar, vogal efetivo;
A reunião teve como ponto único, a análise das candidaturas apresentadas:
N.º de ordem
01_MGD_59559
02_MGD_59589
03_MGD_59958
04_MGD_59972

Identificação do candidato
António Pedro Alves Santos Devesa
Carlos Manuel Seco da Silva
José António Costa Martins
Estela Maria Rocha da Silva

Analisados os elementos dos processos, o Júri solicita ao Município de Ourém, para o candidato
António Pedro Alves Santos Devesa, que se junto ao processo de candidatura declaração, por entidade
própria, que agregue elementos da candidatura que clarifique de forma inequívoca o tempo de serviço
na Função Pública e em funções ou cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício seja exigido uma
licenciatura.
Nava mais havendo a tratar, o júri deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que
vai ser assinada digitalmente.
Assinatura digital qualificada dos membros do júri
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