
JUNTA DE FREGUESIA DE ARROIOS

ATA N°4

PROCEDIMENTO CONCURSAL DE REGULARIZAÇÃO DE VÍNCULOS PRECÁRIOS

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezanove, pelas dez horas e trinta minutos, reuniu nas

instalações da sede da Junta de Freguesia de Arroios, sita no Largo do Intendente Pina Manique, n.° 27, em

Lisboa, o Júri do procedimento concursal de regularização n° 10/2018, com as seguintes presenças: Sandra

Cristina Caetano de Mascarenhas, na qualidade de Presidente do Júri, Maria Isabel de Sousa Gonçalves Garcia

e Henrique Manuel Costa Pereira, respetivamente Primeira Vogal Suplente e Segundo Vogal Suplente do Júri, a

fim de procederem à aplicação do método Avaliação Curricular e ao respetivo preenchimento das fichas de

avaliação curricular anexas ao respetivo processo administrativo.

Da aplicação do método de seleção Avaliação Curricular, após aplicação dos critérios estabelecidos na Ata n.° 1,

o Júri decidiu deliberar, por unanimidade, a seguinte classificação dos candidatos, ordenada alfabeticamente:

Códr

cand

Aii

Deliberou ainda o Júri, por unanimidade, notificar os candidatos, preferencialmente por email, das classificações

do método de seleção de Avaliação Curricular em sede de Audiência de Interessados, para no prazo de 10 dias

úteis dizer por escrito o que lhe oferecer, nos termos dos n.°s 6, 7 e 8 do artigo 10° da Lei n.° 112/2017, de 29 de

dezembro. Para os devidos efeitos, apenas serão consideradas as exposições apresentadas através do

preenchimento do Formulário para Exercício do Direito de Participação de Interessados, disponível em

www.ifarroios.pt, o qual deverá ser remetido para, preferencialmente para jrevpaljfarroios.pt, devendo o seu

envio ocorrer até ao termo do prazo fixado, findo o qual não será o mesmo considerado.
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Nome completo

Ana Cristina Aguiar de Almeida

Class]ftcaçâo

,33 valores

AT/087 Ana Margarida Moura Magalhães 16,00 valores

AT/061 Andreia Filipa Santos Pinto 13,33 valores

AT/049 Cristina Maria Lopes Pacheco 15,16 valores

AT/094 Liliana Sofia de Almeida Messias 13,33 valores

AT/098 Maria de Fátima Ribeiro Ribeiras 14,66 valores

AO/012 Rogério Paulo Santos Silva 11,33 valores

AO/015 Teimo Daniel Rodrigues Verdigal 13,33 valores
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Por fim, o Júri também deliberou, por unanimidade, o Guião da Entrevista para o método de seleção Entrevista

Profissional de Seleção e a notificação dos candidatos, preferencialmente por email,

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual pata os devidos efeitos, foi lavrada a presente ata

que depois de lida e estando em conformidade foi assinada e rubricada pelos membros do Júri presentes.

A Presidente do Júri

(Sandra Cristina Caetano de Mascarenhas)

A ia Vogal do Jú Suplente

(Maria Isabel de Sousa Gonçalves Garcia)

O 2° Vogal do Júri Suplente

(Henrique Manuel Costa Pereira)
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