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Ata n.º3 

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 1 - 1 PT na carreira/categoria de Técnico Superior – na área funcional de Ciências Musicais – Código 

– DAC/SMMP- 13; (Aviso BEP: OE202208/204). 

 

 

ATA DA REUNIÃO DO JÚRI PARA APRECIAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DOS CONCORRENTES EM SEDE 

AUDIÊNCIA PRÉVIA, ELABORAÇÃO DA LISTA FINAL DEFINITIVA DE CANDIDATOS ADMITIDOS E 

EXCLUÍDOS FIXAÇÃO DA DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA 

 

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

Humanos e Informática, e pelos  vogais efetivos , Dr. Sérgio Francisco Reis da Silva Gonçalves, Chefe da Divisão de 

Ação Cultural e pela Dr.ª Marta Cristina Reis Gonçalves, Técnica Superior na área funcional de Recursos Humanos, 

reuniu a 30 de setembro de 2022 pelas 14h00m, no edifício dos Paços do Concelho de Ourém, Praça D. Maria II, 

n.º 1 2490 – 499 Ourém, reuniu para apreciar eventuais reclamações, converter a lista de candidatos admitidos e 

excluídos, de provisória em definitiva e fixar a data, hora e local de realização da prova escrita de conhecimentos.  

O período de audiência prévia, incluído os três dias de dilação, terminou no dia 29/09/2022 e durante o referido 

período, não houve nenhuma alegação apresentada pelo candidato excluído. 

O júri deliberou, por unanimidade, converter a lista de candidatos admitidos e excluídos, de provisória em 

definitiva, a qual consta do anexo a esta ata. 

O Júri deliberou ainda que, através de envio de ofício registado, sejam notificados os candidatos admitidos para 

realização do método de seleção – Prova de Conhecimentos (PC), que se realiza no dia 20 de outubro de 2022, às 

10:00h no Edifício dos Paços do Concelho (Sala de Reuniões – 1º Piso), Praça D. Maria II n.º 1, 2490-499 Ourém.  

Por fim, o Júri deliberou que a lista definitiva 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_67776 Ivo José Marques da Silva Rodrigues de Melo ADMITIDO ----

2 2_MGD_69651 Vasco Rafael Pinto Vilarinho EXCLUÍDO a)

Motivo da exclusão:

Referência n.º 1 - 1 PT na carreira/categoria de Técnico Superior – na área funcional de Ciências Musicais – Código – 

DAC/SMMP- 13

Lista definitiva 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)

a) Não possui requisito habilitacional exigido no ponto 13.2 do aviso de abertura designadamente: Licenciatura em 

Ciências Musicais.
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