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JUNTA DE FREGUESIA DE OUIAIOS

ATA

N.O 2

Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de um posto

de trabalho, na carreira e categoria de Assistente Técnico, do Mapa de Pessoal da
Freguesia de Quiaios, na modalidade de relação jurídica de emprego público por

tempo indeterminado, restrito

a

candidatos abrangidos pelo Programa de

Regularização Extraordinária de Vínculos Precários (PREVPAP)

í - Aos 28 dias de novembro de 2018, nas instalações da Junta de Freguesia de Quiaios,
reuniu o Júri do procedimento em epígrafe: - Maria Fernanda Marques Lorigo, Presidente do

Executivo da Freguesia de Quiaios, como Presidente; Ricardo Manuel Rodrigues Santos,
Presidente da Assembleia de Freguesia de Quiaios, como 1.o vogal efetivo, que substitui o

e

e Maria Helena Parente Abreu, 2."
Secretária da Assembleia de Freguesia de Quiaios, como 2.o vogal efetivo, a fim de
Presidente do Júri nas suas faltas

impedimentos;

apreciarem as candidaturas e elaborar a lista de candidatos excluídos.

O Júri apreciou as candidaturas e deliberou, por unanimidade, admitir ao procedimento
Mónica Maria da Silva Bento Soares e excluir os seguintes candidatos, por não serem
candidatos devidamente reconhecidos, que se enquadrem no âmbito do programa de
regularização extraordinária dos vínculos precários, aprovado pela Lei n.o 1 1212017, de 29

de dezembro, nos termos do art.o 5.o deste diploma e nos termos do ponto 6 do respetivo
aviso de abertura:
Carla Vitória Salvado dos Santos
Célia Marisa Raimundo Ferreira
Eunice lsabel Cruz Machado Seiça
Hugo Miguel Marques Amorim
Patrícia Monteiro Henriques
Ricardo José Fernandes Mendes
Por fim, o Júri deliberou, por unanimidade, notificar os candidatos excluídos, nos termos do
n.o 1 e da alínea a) ou b) do n.o 3 do art.o 30.o, da Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro,
alterada pela Portaria n.o 145-fu2011, de 06 de abril, para no ptazo de 10 dias úteis dizerem
por escrito o que se lhes oferecer.
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi elaborada a presente ata
que vai ser assinada por todos os membros do Júri.

O Presidente do Júri

í.o Vogal efetivo

2.o

Vogal efetivo

(Maria Helena Parente Abreu)
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