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----- Ata número três – do júri do procedimento concursal comum para ocupação de 

dois postos de trabalho de Assistente Operacional (Limpeza de Edifícios), da carreira 

geral de Assistente Operacional em regime de contrato de trabalho por tempo 

indeterminado. ----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Lista definitiva de candidatos admitidos e excluídos e calendarização da prova de 

conhecimentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e dezanove, pelas quinze horas 

e trinta minutos, na Sala de reuniões da Divisão de Comodidade Local, nesta cidade de 

Santiago do Cacém, compareceram Susana Isabel Pereira Espada, Silvia Catarina da 

Silva Figueiredo Barros Carvalho e Marina da Conceição do Carmo de Oliveira, 

Presidente e vogais efetivos, respetivamente, que constituem o júri do procedimento 

concursal comum para ocupação de dois postos de trabalho de Assistente Operacional 

(Limpeza de Edifícios) 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 dezoito de fevereiro de dois mil e dezanove. ---------------

----- A Presidente do júri recordou as operações destinadas à elaboração da lista 

definitiva de candidatos admitidos e excluídos: ----------------------------------------------------

----- No dia vinte e quatro de junho de dois mil e dezanove reuniu o júri a fim de 

analisar as candidaturas apresentadas, de que resultou a lista constante da ata número 

dois; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- No dia cinco de julho de dois mil e dezanove, através de ofício registado, foram 

efetuadas as notificações dos candidatos excluídos, para no âmbito da audiência prévia 

dos interessados, se pronunciarem por escrito acerca da deliberação do júri. -------------

----- Terminado o prazo estabelecido, verificou o júri a existência das seguintes 

pronúncias:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Carla Patrícia Jesus de Almeida Costa – solicita a admissão ao procedimento 

concursal, uma vez que a escolaridade obrigatória para os nascidos antes de um de 

janeiro de mil novecentos e oitenta e um é o sexto ano, cuja escolaridade tem e foi 

anexado o certificado de habilitações na candidatura, de acordo com o formulário para 

exercício do direito de participação de interessados em anexo; --------------------------------

----- Márcia Maria Alves Gomes – junta o certificado, relativo à equivalência das 

habilitações académicas estrangeiras, ao procedimento concursal de acordo com o 

formulário para exercício do direito de participação de interessados em anexo; ----------

----- Maria Clara Braz Correia Costa – junta o certificado das habilitações académicas, 

ao procedimento concursal de acordo com o formulário para exercício do direito de 

participação de interessados em anexo. --------------------------------------------------------------

----- Depois de analisadas as pronúncias apresentadas, deliberou o júri admitir as 

candidatas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------



  2/3 

----- Seguidamente estabeleceu o júri a seguinte lista definitiva de candidatos 

admitidos e excluídos: ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Candidatos admitidos: ------------------------------------------------------------------------------

----- Alice da Silva Nunes Costa Alexandre, Ana Carina Brito Encarnação Parreira, Ana 

Cristina dos Santos Pereira Justino da Silva, Ana Isabel Raposo Fortunata Bejinha, Ana 

Leonor Cavalinhos Espada Semião, Ana Rita Gamito Raposo, Ana Rita Ramos Oliveira, 

Anabela Carolina Rosa, Andrea Beldroega do Rosário Luis, Aurea Maria Basto Azevedo 

Vilhena, Beatriz João Marvanejo Penha, Carla Patrícia Jesus de Almeida Costa, Cristina 

Maria Silva Jordão Correia, Dalila Isabel Pratas Camacho, Diana Sofia da Silva Pinela, 

Elsa Cristina Conceição Pratas, Eugénia Maria Pereira Gonçalves, Eunice Maria Gamito 

Camacho, Filomena Paulino Mendes de Oliveira, Francelina Durães Sérgio de Oliveira, 

Inês Alves Martins Tinoco de Faria, Inês Filipa Pereira Brissos, Irene Maria da Costa 

Pinto dos Santos, Joana Solange Duarte Jacinto, Liliana Rosa Mauricio de Sousa, Lina 

Maria Parreira Fernandes Balsinha, Lúcia Isabel Ricardo Gamito Barão, Márcia Maria 

Alves Gomes, Maria Antónia Carmo Silva, Maria Clara Braz Correia Costa, Maria da 

Conceição Guerreiro Costa Pinóia e Silva, Maria de Fátima Afonso da Silva, Maria de 

Fátima da Costa Santos, Maria de Fátima da Silva Parreira, Maria do Carmo Barrote 

Lopes, Maria do Carmo Mateus Guiomar Felisberto, Maria do Céu Rosa Nunes, Maria 

Helena Martinho Pereira Gonçalves, Maria Inês Santos Brás Duarte Russo, Maria José 

Palma Correia, Maria Leonor Pinela Parreira, Odalinda Rute Gamito Colaço, Olívia 

Roseta Pinela, Patrícia Fernanda Almeida Dias Gonçalves, Paula Alexandra de Jesus 

Braz de Brito, Paula Alexandra Rodrigues Catarino, Paula Cristina Pereira Gonçalves 

Mateus, Paula Maria Martins, Regina Duarte Vicente Charuto, Silvia Maria Bejinha 

Furtado, Sofia Alexandra Nascimento Medeiros, Sónia Regina Leite Pinto, Suse Isabel 

Pinheiro, Tânia Alexandra Brito Constantino, Tânia Isabel Viegas Matias, Valquiria da 

Costa Gomes Pereira, Vanda Marina Ferreira Mira, Vânia Cristina Ventura Louricho e 

Vera Cristina de Matos Ferreira Simões. --------------------------------------------------------------

----- Candidatos excluídos: ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Excluir por não possuir as habilitações académicas exigidas de acordo com o 

ponto 9 do aviso de abertura: --------------------------------------------------------------------------

----- Cátia Sofia Violante Pinheiro. ----------------------------------------------------------------------

----- Excluir por não ter apresentado documento relativo às equivalências das 

habilitações académicas estrangeiras: ---------------------------------------------------------------

----- Gabriela Mioara Khyrnyy. ---------------------------------------------------------------------------

----- Deliberou, ainda, o júri proceder à calendarização da prova de conhecimentos 

para os dias onze e doze de setembro de dois mil e dezanove, pelas nove horas, na 

Divisão de Gestão de Recursos Humanos, na Sede do Município em Santiago do 

Cacém. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Atendendo ao disposto no estabelecido no artigo trigésimo segundo da Portaria 
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número oitenta e três - A barra oitenta e nove, de vinte dois de janeiro, na redação 

atual, deliberou o júri convocar os candidatos para a aplicação do primeiro método de 

seleção, através de ofício registado.--------------------------------------------------------------------

----- 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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