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----- Ata número dois – do júri do procedimento concursal para reserva de
recrutamento em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, para Assistente Operacional (Eletricista) da carreira geral de Assistente
Operacional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Lista de candidatos admitidos e excluídos. -------------------------------------------------------- Aos dezassete dias do mês de julho de dois mil e dezanove, pelas doze horas, na
Sala de reuniões da Divisão de Comodidade Local, nesta cidade de Santiago do Cacém,
compareceram Susana Isabel Pereira Espada, Luís Manuel Sobral Cavalinhos, e Marina
da Conceição do Carmo de Oliveira, Presidente e vogais efetivos, respetivamente, que
constituem o júri do procedimento concursal comum para reserva de recrutamento
em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
para Assistente Operacional (Eletricista) da carreira geral de Assistente Operacional, e
para o qual foram designados por despacho do Senhor Vereador com competência
delegada na área dos Recursos Humanos, datado de trinta de janeiro de dois mil e
dezanove. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- O júri reuniu a fim de analisar as candidaturas apresentadas, e que foram as
seguintes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fernando Manuel Romão da Encarnação, Jaime Miguel Henriques Adelino, José
Manuel de Brito Reis Simeão e Rui Miguel Fernanda Guerreiro. ----------------------------------- Após análise das mesmas verificou o júri que todos os candidatos não têm relação
Jurídica de Emprego Público por tempo indeterminado. --------------------------------------------- Seguidamente deliberou o Júri, por unanimidade: ----------------------------------------------- Admitir: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fernando Manuel Romão da Encarnação, Jaime Miguel Henriques Adelino, José
Manuel de Brito Reis Simeão e Rui Miguel Fernanda Guerreiro. ----------------------------------- A fim de dar cumprimento ao disposto no número quatro do artigo vigésimo
segundo da Portaria número cento e quarenta e cinco A barra dois mil e onze, de seis
de abril, deliberou o júri propor a calendarização infra apresentada: ------------------------1.º método de seleção
Convocatória dos candidatos admitidos
Realização do 1.º método de seleção
Notificação para audiência de interessados para os candidatos excluídos
no 1.º método de seleção
Audiência de interessados sobre a exclusão dos candidatos no 1.º
método de seleção
Apreciação de questões suscitadas em sede de audiência de
interessados

19/07/2019
30/07/2019
13/08/2019
02/09/2019
16/09/2019
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2.º método de seleção
Convocatória dos candidatos admitidos
Realização do 2.º método de seleção
Notificação para audiência de interessados para os candidatos excluídos
no 2.º método de seleção
Audiência de interessados sobre a exclusão dos candidatos no 2.º
método de seleção
Apreciação de questões suscitadas em sede de audiência de
interessados
3.º método de seleção
Convocatória dos candidatos admitidos
Realização do 3.º método de seleção
Notificação para audiência de interessados para os candidatos excluídos
no 3.º método de seleção
Audiência de interessados sobre a exclusão dos candidatos no 3.º
método de seleção
Apreciação de questões suscitadas em sede de audiência de
interessados
Lista de ordenação final
Notificação para audiência de interessados acerca do projeto
Audiência de interessados acerca do projeto de lista de ordenação final
Apreciação de questões suscitadas em sede de ordenação final
Homologação da lista de ordenação final

23/09/2019
27/09/2019
11/10/2019
30/10/2019
14/11/2019

21/11/2019
28/11/2019
12/12/2019
02/01/2020
16/01/2020

23/01/2020
11/02/2020
26/02/2020
03/03/2020

----- E nada mais havendo a tratar foi a reunião declarada encerrada, depois de lavrada
e aprovada a presente ata que vai ser assinada por todos os membros do júri.------------
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