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PROCEDI}IENTO CONCURSAL DE RECRUTAÍIIEÍ{TO PARA PREENCHIMENTO DE DOIS

posros

DE TRABALHo NA cARREIRA

oe

rÉcrrco supERroR ras Ánrls

FUNcroNArs DE coNTABrLrDloe, eesrÃo ou ADtrtrÍ{rsrRAçÃo púsucA" paRÂ a

onasÃo lomrtrsrRATrvA

E FINANcETRA

plrntuórro ----

-

coNTABTLIDADE, EcoNoMATo E

REF: 4.3.

Aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte reuniu o

júri do procedimento

concursal comum para preenchimento de dois postos de trabalho de tecnico superior de
contabilidade, gestiio ou administração pública da carreira e categoría de técnico superior, do
Mapa

de

Pessoal

do Município de Alvaiázere, na modalidade de contrato de trabalho

em

funções públicas por tempo indeterminado, estando presentes os seguintes membros:

----

Presidente

-

Célia Fernanda da Costa Marques Ferreira, Chefe de Divisão Administrativa e

Financeira;

-

----- 1.o Vogal Efetivo

Célia Margarida Simões Miguel, Técnica Superior da Divisão

Administrativa e Financeira, que substitui a Presidente nas suas faltas e impedimentos;

----- 2.o Vogal Efetivo

-

Sílvia Catarina da Silva Mendes, Tecnica Superior

-----

da

Divisão

Administrativa e Financeira.

---

Ab€rta a reunião pela Presidente do júri, foi declarado pelo 1.o Vogal Efetivo

Margarida Simões Miguel

e

pelo 2.o Vogal Efetivo

-

Sílvia Catarina

-

Célia

da Silva Mendes

-

o

impedimento para continuarem como Júri do procedimento concursal ao abrigo do artigo 69.0

do Decreto-Lei n,o 4l20l5, de 07 de laneiro, solicitando assim a sua substituição.

Neste

contexto, de acordo com o artigo 47.o do Decreto-Lei n.o 412015, de 07 de Janeiro, procedeuse à substituição imediata do 1.o Vogal Efetivo e do 2.o Vogal Efetivo do júri ficando constituído
o

júri pelos seguintes membros:----

---

Presidente

-

Célia Fernanda da Costa Marques Ferreira, Chefe de Divisão Administrativa e

Financeira;

---

1.o Vogal Efetivo

- Nelson losé Ferreira Santos, Técnico Superior da Divisão Administrativa

e Financeira, que substitui a Presidente nas suas faltas e impedimentos;

---

2.o Vogal Efetivo

-

Sandra Paula Jesus Simões, Tecnica Superior do Gabinete de

Planeamento Estrategico.

----- Aberta a reunião pela presidente do Júri, deu-se início à ordem de trabalhos, a qual
consistia em elaborar as Provas dos Métodos de seleção aplicáveís, tendo o Júri deliberado que
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a Prova de Conhecimentos e a respetiva grelha de correção encontram-se na posse do Júri até
à data da sua realização, por serem de caráter

---

confidencial.---------

Por último, o Júri deliberou ainda que as questões a colocar aos candidatos na Entrevista

Profissional de Seleção tambem ficarão na posse do Júri até
serem de caráter confidencial.

à data da sua realização, por

----------

--- As deliberações do júri foram todas tomadas por unanimidade.
--- Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião de que se lavrou a presente
ata que, depois de lida em voz alta e aprovada por todos os membros do lúri, vai ser assinada

e

rubricada pelos mesmos

Concelho

e,

posteriormente, afixada/publicada

no Edifício dos Paços do

e na pagina eletrónica do Município em www.cm-alvaiazere.pt.

para poder ser

consultada.

PRESIDENTE DO JURI

?i q.* Qu'.^i."
(Célía Fernanda da Costa Marques Ferreira)

VOGÂIS

(Nelson

osé Ferreira Santos)

'r'-.(Crrf
(Sandra Paula Jesus Simões)
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