
 

 

Ata n.º 2 
 
 

Procedimento de Mobilidade na Categoria  

 
Recrutamento de 1 (um) Assistente Técnico, previsto e não ocupado no Mapa de Pessoal desta Câmara 
Municipal, para o exercício de funções em regime de mobilidade na categoria, pelo período de 18 meses 

Referência DE/SE-PND - 03 

 
ATA DA REUNIÃO DO JÚRI PARA APRECIAÇÃO DAS CANDIDATURAS PARA EFEITOS DE ADMISSÃO E 

EXCLUSÃO 
 
Ao dia 04 de agosto de dois mil e vinte dois, no Edifício dos Paços do Concelho reuniu o júri do procedimento 
referido em epígrafe, constituído por Eusébio Manuel Silva Monteiro – Chefe da Divisão de Recursos Humanos e 
Informática, Presidente do Júri, José António da Costa Martins – Chefe da Divisão de Educação e Ana Paula Vieira 
Dias – Coordenadora Técnica – vogais efetivos, a fim de deliberarem sobre a admissão ou exclusão dos candidatos 
ao referido procedimento. 
 
O prazo de admissão de candidaturas decorreu no período compreendido entre o dia 28 de junho de 2022 e 12 
de julho de 2022. 

 
CANDIDATA ADMITIDA 

 
Odília das Neves Marques 

 

 
 O Júri deliberou que a lista definitiva da candidata admitida será tornada pública através da afixação da respetiva 
ata no átrio do Edifício dos Paços do Concelho e no sítio da Autarquia www.ourem.pt, para aí poder ser consultada. 
 
Por fim, o Júri deliberou que, através de envio de ofício registado, será notificado o candidato admitido da 
classificação atribuída no método de seleção Avaliação Curricular (AC) e para a realização do método de seleção 
Entrevista Profissional de Seleção (EPS), no Edifício dos Paços do Concelho (Sala de Reuniões – piso 0), Praça D. 
Maria II n.º 1, 2490 – 499 Ourém. 
 
 

Nome da candidata Dia e hora da EPS 

Odília das Neves Marques 11 de agosto – 10h00 

 
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 
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