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COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL

ATA N.° 3

PROCEDIMENTO CONCURSAL DE RECRUTAMENTO PARA PREENCHIMENTO DE UM

POSTO DE TRABALHO NA CARREIRA DE TÉCNICO SUPERIOR NA ÁREA FUNCIONAL

DE TRANSPORTES, PARA A UNIDADE DE TRANSPORTES E ENERGIA

Aos 29 dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, reuniu o Júri do

procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho de técnico

superior de Transportes, da carreira e categoria de técnico superior, do Mapa de Pessoal da

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, na modalidade de contrato de trabalho em

funções públicas por tempo indeterminado, estando presentes os seguintes membros:

— Presidente: Ricardo Rodrigues Osário de Barros, Chefe de Equipa Multidisciplinar da

Unidade de Transportes e Energia;

— Vogais: Zaida Sofia Serrano Roques, Técnica Superior da Unidade de Transportes e

Energia/Geografia/Urbanismo, que substitui o(a) Presidente nas suas faltas e

impedimentos; e Ana Maria Mensurado Macedo Cartaxo, Técnica Superior de Recursos

Humanos da Unidade de Gestão de Recursos. —---— —

Depois de todos terem ocupado os seus lugares, foi aberta a reunião pelo(a) Presidente

do Júri, tendo-se dado início à mesma, através da análise dos assuntos constantes na ordem

de trabalhos, a saber: --—-—-——-- — — — ——-- —

1. Apreciação e deliberação das alegações do(s) candidato(s) em sede de audiência

prévia;

2. Aprovação da lista definitiva de candidato(s) admitido(s) ao primeiro método de

seleção obrigatório e de candidato(s) excluido(s) do presente Procedimento

Concursal;

3. Realização do Método de Seleção — Prova de Conhecimentos.

Relativamente ao ponto um da ordem de trabalhos, de apreciação e deliberação das

alegações do(s) candidato(s) em sede de audiência prévia, nos termos do n.° 1 do artigo 22.°

da Portaria nY 125-A/2o19, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria n.D 12-A/2o21,

de li de janeiro, doravante designada Portaria, findo o prazo para a audiência prévia, do(s)

12 (doze) candidato(s) notificado(s) da exclusão, de acordo com os fundamentos indicados

na ata n.° 2, o Júri analisou os elementos apresentados por 4 (quatro) dos candidato(s)
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proposto(s) para exclusão, que a presentaram alegações em sede de audiência prévia,

tendo-se verificado o seguinte:
—--- —-— —---—----——---- — —------

SÍNTESE DAS ALEGAÇÕES -

ANALISE DO
CANDIDATO(S) EM SEDE DE AUDIÊNCIA DELIBERAÇÃO DO JÚRI

JURI
PRÉVIA

O(A) Candidato(a)
apresentou, no prazo
indicado, o formulário de
candidatura devidamente O júri

assinado, confirmando, assim, deliberou

os factos nele constantes e a incluir o(a)
O júri aceitou a

Candidato(a)situação em que se encontra
documentação

António relativamente aos requisitos na lista do(s)
2oT

José Pa:has previstos no artigo iy.° do
apresentada

candidato(s)
pelo(a) candidato Admitido(a)

anexo à LTFP — Lei n.° 35/2014,
(a).

admitido(s) no

de 20 de iunho, acordo com o presente
previsto no ponto 8 do procedimento
formulário de candidatura ao concursal.
procedmento concursal e
ponto 8 da Oferta de
Emprego em apreço.

O júri
O(A) Candidato(a)

deliberou
apresentou, no prazo
indicado, fotocópia do o júri aceitou a

incluir o(a)
Daniela Candidato(a)

documento comprovativo das documentação
Cristina na lista do(s)
Catalão

i6T habilitações académicas, de apresentada
candidato(s)

Admitido(a)acordo com o previsto do pelo(a) candidato
tiestrinho

ponto 8.2 e na alínea a) do (a).
admitido(s) no
presente

ponto 13.4 da Oferta de procedimento
Emprego em apreço.

concursal.

O(A) Candidato(a)
iúr

deliberou
apresentou, no prazo

incluir o(a)
indicado, declaraço O júri aceitou a

Candidato(a)
Isabel autenticada emitida pelo documentação

na lista do(s)
27T Cristina serviço de origem a que apresentada

Matias Real pertence, de acordo com o pelo(a) candidato
candidato(s)

Admitido(a)
referido na alínea c) do ponto (a).

admitido(s) no
presente

13.4 da Oferta de Emprego em
procedimento

apreço.
concursal.
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SÍNTESE DAS ALEGAÇÕES
ANALISE DO -

CANDIDATO(S) EM SEDE DE AUDIÊNCIA DELIBERAÇAO DO JURI
JÚRI

PRÉVIA

O júri
O(A) Candidato(a)

deliberou
apresentou, no prazo

incluir o(a)
indicado, fotocópia do O júri aceitou a

Candidato(a)
Patrícia documento comprovativo das documentação

na lista do(s)
Admitido(a)21T Amaro habilitações académicas, de apresentada

candidato(s)
Aldeias acordo com o previsto do pelo(a) candidato

ponto 8.2 e na alínea a) do (a).
admitido(s) no
presente

ponto 13.4 da Oferta de procedimento
Emprego em apreço. concursal.

No

que diz respeito ao ponto dois da ordem de trabalhos, e na sequência das

deliberações tomadas no ponto anterior, o Júri deliberou, por unanimidade, aprovar a lista

definitiva de candidato(s) admitido(s) e de candidato(s) excluído(s) ao presente

procedimento concursal, a saber:

1. Candidato(s) excluído(s), por não reunir(em) as condições de admissão exigidas:

DELIBERAÇÃO DO
CANDIDATO(S)

JÚRI

8T Álvaro Miguel Fadista Raposo Excluído(a)

19T André Filipe Catela Lopes Excluído(a)

9T Clara Martins Caldeira da Ponte e Sousa Excluído(a)

iT Elvis Arantes Matos Excluído(a)

25T Gonçalo Gonçalves Rodrigues Excluído(a)

29T Marco António Pinto Pereira Excluido(a)

7T Rafael Cabete de Oliveira Excluido(a)

28T Venina Raquel Macedo Peixeiro Excluido(a)

2. Candidato(s) admitido(s), por reunir(em) os requisitos de admissão:

DELIBERAÇÃO DO
CANDIDATO(S)

JÚRI

22T Andrela Sotia Doirado Calhias Admitido(a)

20T António José Palhas Admitido(a)
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6T Carlos Miguel Salgado Martins Admitido(a)

14T Daniela Aires Guerreiro Ezequiel Admitido(a)

i6T Daniela Cristina Catalão Mestrinho Admitido(a)

i5T Daniela Cristina Casa Velha Batista Admitido(a)

24T David Miguel Fragoso dos Lóios Admitido(a)

23T Diogo Henrique Pratas D’oliveira Admitido(a)

17T Francisco José Martins Comes Admitido(a)

Francisco Maria Pereira Comes de Abreu
13T Admitido(a)

da Silva

5T Hugo Jaime Lobo de Barros Admitido(a)

ioT Ilídio Gabriel Marques Brazeta Admitido(a)

27T Isabel Cristina Matias Real Admitido(a)

3T Joana Margarida Lopes Farinha Admitido(a)

4T Mafalda Isabel Pereira Bonito Admitido(a)

1ff Mariana Isabel Macareno Sardinha Admitido(a)

Patrícia Alexandra Mendes Ramalho
12T . Admitido(a)

Aniceto

21T Patrícia Amaro Aldeias Admitido(a)

i8T Sérgio Luís Balixa Penica Admitido(a)

2T Stéphane Tomaz Admitido(a)

26T Vitor Daniel Encarnado Cateira Admitido(a)

O Júri deliberou, ainda, nos termos do artigo ,o.° da Portaria, procederá notificação por

correio eletrônico do(s) candidato(s) constante(s) da lista definitiva de excluídos, bem

como proceder à notificação através de edital afixado em local visível e público das

instalações da CIMAC e da disponibilização no seu sítio da lnternet, em www.cimac.pt, da

lista definitiva de candidato(s) admitido(s) e de candidato(s) excluído(s) ao presente

procedimento concursal, nos termos do n.° 1 do artigo 25.° da Portaria.

Relativamente

ao ponto três da ordem de trabalhos, para proceder à convocatória

do(s) candidato(s) admitido(s) à realização do método de seleção — Prova de
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Conhecimentos, o Júri deliberou convocar o(s) candidato(s), em momento oportuno, por

correio eletránico, nos termos do artigo io.° e do n.° 3 do artigo 25.° da Portaria. —

Por último, o Júri deliberou proceder à notificação através de edital afixado em local

visível e público nas instalações da CIMAC e da disponibilização no seu sítio da lnternet, em

www.cimac.pt, em conformidade com o disposto no n.° 1 do artigo 25.° da Portaria.

As deliberações do Júri foram todas tomadas por unanimidade. —-

Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião de que se lavrou a

presente ata que, depois de lida em voz alta e aprovada por todos os membros do Júri, vai

ser assinada e rubricada pelos mesmos e, posteriormente, afixada/publicada no edifício da

CIMAC, e na página eletrônica da mesma em www.cimac.pt, para poder ser consultada.—-

PRESIDENTE DO JÚRI

(ÓAJO _->7

(Ricardo Rodrigues Osórirros)

VOCÃIS

(Zaida Sofia Serrano Roques)

u°
(Ana Maria Mensurado Macedo Cartaxo)
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