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JURÍDICA E DE APOIO – CONTRATAÇÃO PÚBLICA) 

 
REF.ª 5/RH/2021 

 
ATA N.º 3 

 
 

APRECIAÇÃO DAS CANDIDATURAS PARA EFEITOS DE ADMISSÃO E EXCLUSÃO – DECISÃO FINAL 

 

Aos doze dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e um, reuniu nesta Câmara 

Municipal, o júri do procedimento concursal identificado em epígrafe, nomeado por 

despachos da então Presidente, datados de 27 de julho de 2021 e de 24 de setembro de 

2021, a fim de apreciar as alegações e tomar decisão final sobre os candidatos excluídos. 

  

I – Decisão final de exclusão 

Na sequência do projeto de admissão e exclusão de candidaturas, constante da ata n.º 2, 

datada de 13 de outubro de 2021 e em cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º 22.º da 

Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na redação atual, foram expedidas em 15 de 

outubro de 2021, as respetivas notificações efetuadas aos candidatos a excluir, para 

efeitos de audiência prévia. 

Verificando-se que no prazo de audiência prévia, nenhum dos candidatos a excluir 

apresentou alegações, o júri deliberou por unanimidade, manter a decisão de exclusão de 

todos os candidatos identificados naquela ata, que aqui se dá, para todos os legais efeitos, 

por integralmente reproduzida, tornando-se, assim, definitiva a exclusão dos mesmos. 

 

II – Fixação da data de realização dos métodos de seleção 

O júri deliberou ainda fixar o dia 2 de dezembro de 2021 para realização da prova escrita 

de conhecimentos, a ter lugar pelas 10h30, no edifício do Centro Empresarial da Marinha 

Grande, sito na Rua de Portugal, Lote 18, Zona Industrial da Marinha Grande. 

 



 

  

Por último, deliberou notificar todos os candidatos admitidos ao procedimento, para a 

realização do referido método de seleção. 

 

Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade. 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião do júri e elaborou-se a presente 

ata, que vai ser assinada por todos os seus elementos. 

 

 

 

Fernanda Maria Pereira Morais Oliveira 
(Presidente) 

 
 
 
 
 

 
Maria Madalena Ferreira de Oliveira 

(Vogal) 
 
 
 
 
 

Marina Alexandra Neves de Freitas  
 (Vogal) 
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