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Ata n.º 3 

Abertura de procedimentos concursais comuns para constituição de emprego público, na modalidade de contrato 

de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para ocupação de vinte e quatro (24) postos de 

trabalho: 5 no âmbito da carreira/categoria de Técnico Superior, 2 no âmbito da carreira/categoria de Assistente 

Técnico e 17 no âmbito da carreira/categoria de Assistente Operacional 

 
Referência n.º 9 - 1 PT na carreira/categoria de Técnico Superior da área funcional de Engenharia do Ambiente/ 
Licenciatura com Mestrado Integrado em Engenharia da Energia e do Ambiente - Código – DAS/SASR - 01; 
 
 

ATA DA REUNIÃO DO JÚRI PARA CORREÇÃO DA LISTA PROVISÓRIA PARA EFEITOS DE ADMISSÃO E EXCLUSÃO 
 

O Júri do concurso composto pela Presidente, Dr. Eusébio Manuel Silva Monteiro, Chefe da Divisão de Recursos 

Humanos e Informática, pelas vogais  efetivas, Sr.ª Eng.ª Paula Alexandra Neves do Couto Marques, Chefe da 

Divisão de Ambiente e Sustentabilidade e a Dr.ª Marta Cristina Reis Gonçalves, Técnica Superior na área funcional 

de Recursos Humanos, reuniu a 12 de outubro de 2021 pelas 11h00m, no edifício dos Paços do Concelho de 

Ourém, Praça D. Maria II, n.º1 2490 – 499 Ourém para deliberou  sobre nova  admissão ou exclusão dos candidatos 

ao referido procedimento concursal- 

 

Foi identificado um lapso na organização processual das candidaturas, designadamente, a candidatura 

apresentada por Nídia Santos Chainho, NIF 214830462, foi incluída no processo Referência 10 (Código – DAS/SGAA 

– 01), quando deveria ter sido incluída neste processo. 

 

O júri deliberou, por unanimidade, incluir a candidatura de Nídia Santos Chainho, NIF 214830462, à qual é 

atribuído o código 12_MGD_49919 e consequentemente é retirada do processo com a referência 10, onde foi 

identificada com o código 7_MGD_49919. 

 

Face a esta correção, o Júri deliberou, por unanimidade, notificar a candidata Nídia Santos Chainho, da alteração 

referida, bem como conceder-lhe audiência prévia, uma vez que há intenção de exclusão, conforme 

fundamentação infra. 

A lista provisória corrigida de candidatos admitidos e excluídos consta de anexo a esta ata, sendo que a exclusão 

da candidata Nídia Santos Chainho é fundamentada no seguinte motivo: 

 

ID do Candidato Identificação do candidato Motivo da exclusão 

 
 
 
 
 

12_MGD_49919 
 
 
 
 
 
 

Nídia Santos Chainho 

 
Por não possuir certificado de habilitações onde 
expressamente venha mencionado a habilitação académica, 
conforme exigido no ponto 13.2 do aviso de abertura, 
Titularidade de Licenciatura obrigatória, nos termos da 
alínea c) do nº1 do art.º 86º da LTFP, na seguinte área: 
Engenharia do Ambiente/ Licenciatura com Mestrado 
Integrado em Engenharia da Energia e do Ambiente de 
acordo com aviso publicado, de forma integral, na Bolsa de 
Emprego Público, Código da Oferta OE202107/0274;  
 

 



 

 

2 

 

Relativamente aos candidatos sobre os quais recaía a intenção de exclusão, conforme consta da Ata n.º2, o prazo 

já concedido para audiência mantem-se inalterado, uma vez que a correção agora realizada em nada prejudica o 

direito já concedido. 

 Em conformidade com os artigos 10.º, 22.º e 23.º, todos da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, e com o artigo 

122.º. do Código do Procedimento Administrativo, o Júri deliberou ainda, proceder à audiência da  candidata agora 

excluída, no prazo de 10 (dez) dias, através de envio de ofício registado, e afixação da presente ata no átrio do 

Edifício dos Paços do Concelho e no site da Autarquia no seguinte endereço: 

www.ourem.pt/transparências/recursos humanos/Procedimentos concursais a decorrer, para aí poder ser 

consultada, para que, a mesma se pronuncie sobre o que se lhe oferecer quanto ao motivo de exclusão, devendo 

a mesma, para o efeito, utilizar o formulário tipo “Direito de Participação dos Interessados”, também disponível 

na página eletrónica deste Município. 

Caso a candidata agora excluída pretenda consultar o processo, poderá fazê-lo entre as 9:00h e 17:00 de segunda 

a sexta-feira, na Secção de Recursos Humanos no Edifício dos Paços do Concelho – sito na Praça D. Maria II n.º 1 

– 2490-499 Ourém, desde que dentro do prazo, concedido para a audiência prévia. 

Por fim, o Júri deliberou que a nova lista provisória de candidatos admitidos e excluídos será tornada pública 

através da afixação da respetiva ata no átrio dos Edifício dos Paços do Concelho e no site da Autarquia no endereço 

supra indicado, para aí poder ser consultada. 

Não havendo mais nada 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. 

 

Assinatura digital qualificada dos membros do júri 

 

 

 



N.º 

Ordem
ID Candidato Nome Sutuação

Motivo de 

exclusão

1 1_MGD_48178 Alexandra Marrecas de Abreu Simplício EXCLUÍDO/A a)

2 19_MGD_50333 Alexandra Paulo Oliveira Torcato ADMITIDO/A ----

3 22_MGD_51415 Ana Filipa Oliveira Barros ADMITIDO/A ----

4 17_MGD_50058 Ana Isabel de Oliveira Monteiro ADMITIDO/A ----

5 4_MGD_48355 Ana Margarida Rodrigues Vieira ADMITIDO/A ----

6 21_MGD_51404 Anabela Alves Cardoso EXCLUÍDO/A a)

7 6_MGD_49124 Andreia Filipa Pinheiros Ramos EXCLUÍDO/A a)

8 8_MGD_49348 Carla Alexandra Vieira Vitorino Honrado ADMITIDO/A ----

9 14_MGD_50047 Catarina Isabel Coelho Vargas ADMITIDO/A ----

10 3_MGD_48355 Catarina Maria Ferreira Costa ADMITIDO/A ----

11 10_MGD_49442 Cátia Susana da Silva Albino ADMITIDO/A ----

12 20_MGD_51389 Cláudia Micaela Brunido Pinto ADMITIDO/A ----

13 13_MGD_50044 Daniela Pereira Reis ADMITIDO/A ----

14 5_MGD_48959 Elodie Prino ADMITIDO/A ----

15 2_MGD_48245 Frederico Ferreira Gaspar dos Santos EXCLUÍDO/A a)

16 16_MGD_50055 Gonçalo Filipe Gomes da Silva ADMITIDO/A ----

17 11_MGD_49716 Inês Faria de Vasconcelos Pereira Mendes ADMITIDO/A ----

18 18_MGD_50329 Inês Margarida Lopes Vieira EXCLUÍDO/A a)

19 15_MGD_50049 Isabel Maria Gaspar Silva ADMITIDO/A ----

20 12_MGD_49919 Nídia Santos Chainho EXCLUÍDO/A a)

21 7_MGD_49269 Sílvia Pereira dos Santos ADMITIDO/A ----

22 9_MGD_49378 Tiago Alexandre Rosa Miranda ADMITIDO/A ----

Motivo da exclusão:

1 PT na carreira/categoria de Técnico Superior área funcional de Engenharia do Ambiente/Licenciatura com 

Mestrado Integrado em Engenharia da Energia e do Ambiente – Código – DAS/SASR – 01

Lista provisória de admitidos e excluídos (corrigida)

(anexa à ata elaborada pelo júri)

Lista elaborada nos termos do n.º1 do artigo 25.º da Portaria n.º 125-A/20219, de 30/04 (versão atualizada)

a) Não possui as habilitações académicas exigídas no aviso de abertura - Exclusão nos termos do ponto 13.2 do 

aviso de abertura
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