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Procedimento concursal comum para constituição de vínculo de emprego público por 
tempo indeterminado de um posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico 
Superior (Área de Direito). Processo N.º 01/2018 
(Publicado em Diário da República, 2.ª série – N.º 131, de 10 de julho 2018, Aviso n.º 
9365/2018) 

Ata n.º 06 

Aos trinta dias do mês de setembro do ano dois mil e vinte pelas onze horas, no edifício 

dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, sito em Vila Franca de Xira, na Avª 

Pedro Victor, n.º 5, reuniu o júri do procedimento indicado em epígrafe, designado por 

despacho do Sr. Presidente do Conselho de Administração, destes Serviços 

Municipalizados, de vinte e oito de maio do ano dois mil e dezoito, nos termos do artigo 

20º da Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, que alterou e republicou a Portaria n.º 83-

A/2009, de 22 de janeiro, aplicável por força do disposto no artigo 48.º da Portaria n.º 

125-A/2019, de 30 de abril. --------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 1 -  Análise das alegações apresentadas em sede de interessados 

Procedeu-se à audiência dos interessados, tendo em conta a remissão operada pelo n.º 1 

do artigo 36.º para os n.ºs 1 a 3 do artigo 30.º e para os n.ºs 1 a 5 do artigo 31.º da 

Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, aos resultados obtidos no 

método de seleção intercalar prova de conhecimentos teórica, não tendo havido 

qualquer reclamação.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto 2 -  Convocatória dos candidatos para a realização do método de seleção 

intercalar avaliação psicológica  

Em conformidade com o n.º 2 do artigo 33.º, da Portaria supramencionada, os 

candidatos aprovados em cada método de seleção são convocados para a realização dos 

métodos seguintes:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Candidatos aprovados: Ana Sofia Narciso Mendes Pereira, Carla Cristina da Costa Brazão, 

Marco António de Azevedo Costinha Baião e Tânia Sofia Pinto Mendes de Jesus.----------
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Assim sendo, e conforme disposto no n.º 2, do artigo 33º, da Portaria n.º 83-A/2009, de 

22 de janeiro, deliberou o júri proceder à marcação do Método de Seleção Intercalar, 

Avaliação Psicológica, no dia 8 de outubro de 2020, com início às 10:30 horas, a realizar 

na Sala de Reuniões destes Serviços Municipalizados, sita na Avenida Pedro Vítor, N.º 5, 

2600-221 em Vila Franca de Xira.--------------------------------------------------------------------------- 

 

E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a 

presente ata, que depois de lida vai ser assinada por todos os membros de júri presentes. 

 

O Júri, 

 

 

 

_____________________             ______________________         ____________________ 

Teresa Morgado Botelho                 António Manuel Novais               Paulo Luís Alenquer 
     (Presidente do Júri)                          (Vogal efetivo)                              (Vogal efetivo) 
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