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PROCEDIMENTO CONCURSAL DE REGULARIZAÇÃO DE VíNCULOS PRECÁRIOS

Aos vinte e um dias de mês de agosto de dois mil e dezoito, pelas 10 horas, reuniu nas instalações da sede da

Junta de Freguesia de Arroios, sita no Largo do Intendente Pina Manique, 27, em Lisboa, o Júri do procedimento

concursal de regularização n° 8/2018, com as seguintes presenças: Cláudia Sofia Palma dos Santos, na

qualidade de Presidente do Júri, Maria Irene São Pedro Palma Morgado e António Manuel Gomes da Costa,

respetivamente primeiro e segundo vogais, com vista, após a realização dos diferentes métodos de seleção,

proceder à divulgação e notificação dos candidatos que completaram o procedimento concursal, da lista unitária

de ordenação final.

Após a realização dos métodos de seleção, nos termos da Lei n.° 112/2017, de 29 de dezembro, com base na

avaliação curricular efetuada e constante das fichas anexas ao respetivo processo administrativo, relativamente,

aos candidatos que completaram o procedimento concursal resultou a seguinte classificação por ordem

alfabética:

CÓDIGO DE AVALIAÇÃO

NOME DOS CANDIDATOS CANDIDATO CURRICULAR

António Vieira Alfândega AO/01 1 11,33 valores

Carlos Alberto Valadas Carvalho AO/008 17,66 valores

Emilian Ursu Tiron AO/007 14,00 valores

Hermenegildo Lopes Robalo AO/003 11,83 valores

Vítor Manuel Camacho Gomes Alves AO/002 13,33 valores

Assim, a realização final dos métodos de seleção, nos termos da Lei n.° 112/2017, de 29 de dezembro, com base

na avaliação efetuada e constante das fichas anexas ao respetivo processo administrativo, relativamente, aos

candidatos que completaram o procedimento concursal resultou a seguinte classificação:
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Lista Unitária de Ordenação Final dos Candidatos

cÓDIGo DE AVALIAÇÃO

NOME DOS CANDIDATOS CANDIDATO FINAL

10 classificado Carlos Alberto Valadas Carvalho AO/008 17,66 valores

2° classificado Emilian Ursu Tiron AO/007 14,00 valores

3° classificado Vítor Manuel Camacho Gomos Alvos AO/002 13,33 valores

4° classificado Hermenegildo Lopes Robalo AO/003 1 1,83 valores

5° classificado António Vieira Alfândega AO/O 1 1 11,33 valores

Pelo supra exposto, foi ainda deliberado, por unanimidade, pelo Júri proceder:

a) À afixação da presente ata com os resultados da aplicação do método de Seleção Avaliação Curricular

e da Lista Unitária de Ordenação Final, no painel junto à Secção de Atendimento do Pólo dos Anjos da

Junta de Freguesia de Arroios, sita na Rua Maa da Fonte, Mercado do Forno do Tijolo, bloco C, em

Lisboa e à publicitação da mesma na página eletrônica da Junta de Freguesia de Arroios, em

wwwjfarroiospt, nos termos da alínea d) do número 3 do artigo 30° e número 1 do artigo 33° da Portaria

n.° 83-N2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portada n.° 145-N201 1, de 6 de abril;

b) À notificação dos candidatos que completaram o procedimento concursal, da lista unitária de ordenação

final, preferencialmente por e-mail com recibo de entrega da notificação, nos termos do Código de

Procedimento Administrativo, conjugado com a alínea a), do número 3, do artigo 30° e número 1, do

artigo 36° da Portada n.° 83-N2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portada n.° 145-

N2011, de 6 de abril, para exercício do direito de audiência dos interessados, no prazo de 10 dias,

contados nos termos do artigo 31° da referida Portaria, querendo e por escrito, dizerem o que se lhes

oferecer, devendo para o efeito utilizar, obrigatoriamente, o formuláo tipo disponivel na página
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eletrónica da Junta de Freguesia de Arroios, em www.jfarroios.ijt, nos termos do número 5, do artigo 31°

da mencionada Portaria;

c) À submissão da presente lista para homologação pelo Executivo e respetiva publicação em Diário da

República.

O Júri informa que, o processo de concurso pode ser consultado na Sede da Junta de Freguesia de Arroios, sita

no Largo do Intendente Pina Manique, 27, em Lisboa, após solicitação por escrito.

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, da qual para 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
(
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(Cláudia Sofia Palma dos Santos)

O2°VogaldoJú,

(António Manuel Gomes da Costa)

A ia Vogal do Júri,

(Maria Irene São Pedro Palma Morgado)
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