Ata n.º 2
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 onze (11) postos de trabalho: 5 no
âmbito da carreira/categoria de Assistente Operacional e 6 no âmbito da carreira/categoria de Técnico Superior.
Referência n.º 4 - 1 PT na carreira/categoria de Assistente Operacional – na área funcional de Motorista de
Pesados/Ligeiros - Código - DOMSU/SAD-11; (Aviso BEP: OE202208/209).

ATA DA REUNIÃO DO JÚRI PARA APRECIAÇÃO DAS CANDIDATURAS PARA EFEITOS DE ADMISSÃO E EXCLUSÃO
O Júri do concurso composto pelo Presidente, Dr. Eusébio Manuel Silva Monteiro, Chefe da Divisão de Recursos
Humanos e Informática, pelos vogais efetivos, Eng.º João Pedro de Oliveira Graça, Técnico Superior na área
funcional de Engenharia Civil e pela Sr.ª Ana Paula Vieira Dias, Coordenadora Técnica, reuniu a 12 de setembro de
2022 pelas 11h30m, no edifício dos Paços do Concelho de Ourém, Praça D. Maria II, n.º1 2490 – 499 Ourém para
deliberou sobre a admissão ou exclusão dos candidatos ao referido procedimento concursal.
A lista provisória de candidatos admitidos e excluídos consta de anexo a esta ata, sendo que a fundamentação de
exclusão é a seguinte:
ID do Candidato

3_MGD_69674

Identificação do
candidato

Motivo da exclusão

Por não possuir as habilitações académicas, conforme exigido no
Jorge Manuel Marques ponto 13.2 do aviso de abertura, designadamente, titularidade de
Batista
escolaridade obrigatória, nos termos da alínea a) do nº1 do art.º 86º
da LTFP.

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 proceder à audiência do candidato excluído,
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, o mesmo se pronuncie
sobre o que se lhe oferecer quanto ao motivo de exclusão, devendo o mesmo, para o efeito, utilizar o formulário
tipo “Direito de Participação dos Interessados”, também disponível na página eletrónica deste Município.
Caso o candidato excluído 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 lista 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.

1

Assinatura digital qualificada dos membros do júri
Assinado por: EUSÉBIO MANUEL SILVA MONTEIRO
Num. de Identificação: 09197731
Data: 2022.09.12 12:12:46+01'00'
Certificado por: Diário da República Eletrónico.
Atributos certificados: Chefe de divisão - Município
de Ourém.

Assinado por: ANA PAULA VIEIRA DIAS
Num. de Identificação: 07712736
Data: 2022.09.12 15:25:10+01'00'

Assinado por : JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA GRAÇA
Num. de Identificação: BI084591498
Data: 2022.09.13 09:47:49+01'00'

2

Referência n.º 4 - 1 PT na carreira/categoria de Assistente Operacional – na área funcional de Motorista de
Pesados/Ligeiros - Código - DOMSU/SAD-11
Lista provisória de admitidos e excluídos
(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)
N.º
Ordem

ID Candidato

Nome

Sutuação

Motivo de
exclusão

1

1_MGD_67364 Cristovão Ferreira das Neves

ADMITIDO

----

2

2_MGD_68505 Sérgio Lino da Silva Gonçalves

ADMITIDO

----

3

3_MGD_69674 Jorge Manuel Marques Batista

EXCLUÍDO

a)

Motivo da exclusão:
a) Não possui requisito habilitacional exigido no ponto 13.2 do aviso de abertura designadamente: Titularidade de
escolaridade obrigatória, de acordo com a idade.

