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Procedimento concursal comum para constituição de vínculo de emprego público por tempo 

indeterminado de 4 postos de trabalho na carreira especial de fiscalização na categoria de fiscal 

Processo N.º 05/2021 (Publicado em Diário da República, 2.ª série – N.º 201 – 15 de outubro de 

2021, Aviso (extrato) n.º 19593/2021 e na BEP com o código de oferta n.º OE202110/0343) 

Ata n.º 03 

Aos oito dias do mês de abril do ano dois mil e vinte e dois pelas dez horas,  reuniu o júri do 

procedimento indicado em epígrafe, designado por deliberação do Conselho de Administração, 

destes Serviços Municipalizados, de catorze de julho do ano dois mil e vinte e um, nos termos do 

artigo 12.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua atual redação.------------------------------- 

Ponto 1 -  Análise das alegações apresentadas 

De harmonia com o disposto no Código do Procedimento Administrativo e no n.º 1 do artigo 22.º 

da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua atual redação, foi efetuada a audiência dos 

interessados no âmbito do exercício do direito de participação, aos candidatos excluídos, Elisabete 

Marques Carvalho, Joana Filipa Fernandes Ameixa e José Pedro Fonseca de Almeida, não tendo 

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

Face ao exposto, o júri deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte lista dos candidatos 

admitidos ao respetivo procedimento concursal, e que a mesma seja afixada na Secção de Recursos 

Humanos e publicada no sítio da Internet destes Serviços Municipalizados.-------------------------------- 

Candidatos Admitidos:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bruno Miguel Inácio Pereira a), Fernando Sérgio Dolbeth e Costa de Faria Leal a), João Duarte Garcia 

Vieira a), João Manuel Folgado Celorico a), Licínio Carlos Pinto Rocha a), Paulo José da Silva Correia 

a), Vasco Américo Lopes Antão a) e Vítor Manuel dos Santos Gonçalves a).-------------------------------- 

Ponto 2 -  Notificação dos candidatos--------------------------------------------------------------------------------- 

 Por último deliberou o júri ainda, por unanimidade,  proceder à marcação do Método de Seleção 

Intercalar Prova de Conhecimentos Teórica a realizar no dia 29 de abril de 2022, pelas 10:00 horas, 

na Sala de Reuniões destes Serviços Municipalizados, sita na Avenida Pedro Vítor, N.º 5, 2600-221 

em Vila Franca de Xira, bem como proceder à notificação dos candidatos conforme o disposto no 

n.º 2, do artigo 10.º da  Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua atual redação ------------------ 
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Não havendo mais assuntos a considerar, deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a 

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

 

O Júri, 

 

 

 

____________________          ______________________               ______________________ 

          Vanessa Isabel Cirilo              Maria Raquel Borda D’ Água                  Tânia Mendes de Jesus 
          (A Presidente do Júri)                   (Vogal efetiva)                                         (Vogal suplente) 
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