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PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA OCUPAÇÃO DE 1 POSTO DE TRABALHO POR TEMPO 

INDETERMINADO NA CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR - DESIGN GRÁFICO E MULTIMÉDIA 
(GABINETE DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS)  

  
REF.ª 4/RH/2021  

  
ATA N.º 3  

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

  
Aos vinte e quatro 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 despacho da 
Exma. Sra. Presidente, datado de 27 de julho de 2021, a fim de apreciar as alegações e tomar decisão 
final sobre os candidatos excluídos.  
   
I – Alegações recebidas em sede de audiência prévia  
Na sequência do projeto de admissão e exclusão de candidaturas, constante da ata n.º 2, datada de 
24 de setembro de 2021 e das respetivas notificações efetuadas em 27 de setembro aos candidatos 
para efeitos de audiência prévia, foram apresentadas as seguintes alegações:  
  
- João Nuno Marques Figueiredo, em 27 de setembro de 2021, refere que “informo que quando fiz a 
candidatura submeti por upload o documento pedido, que comprova a minha Licenciatura em Cinema, Vídeo 
e Comunicação Multimédia. Anexo o documento a que me refiro para vossa apreciação.”  
  
- Tânia Catarina Alves Grácio, em 28 de setembro de 2021, refere que “(…) venho por este meio pedir 
recurso para a intenção de exclusão (…) A minha licenciatura é de facto nomeada com uma nomenclatura que 
à primeira vista se insere fora dos vossos requisitos, no entanto, quando frequentei a mesma, na altura com a 
designação. Comunicação social e educação multimédia, frequentei unidades curriculares descritas no meu 
certificado de habilitações, que me deram valências na área do ‘design’ gráfico. Detenho uma experiência 
profissional abaixo dos 5 anos, na área do design gráfico e no web design. Frequentei este ano, uma pós-
graduação em Web - UI UX, focada no design de ‘interfaces’ para a web, e experiência do utilizador, diploma 
do qual aguardo receção. (…) Envio abaixo o link, sendo que o primeiro está apresentado no site de Instituto 
politécnico de Leiria as saídas profissionais do curso de comunicação e media (…) Envio também o link do 
Despacho n.º 7304/2015 do Instituto politécnico de Leiria onde em anexo do artigo 3 estão dispostas as áreas 
científicas de aplicação deste curso (…) Quero referir também que no decorrer deste ano inscrevi-me no 
Procedimento concursal para recrutamento de 1 Técnico Superior (Design) para a câmara municipal 
de Porto Mós, do qual fui aceite previamente na avaliação curricular sem qualquer problema relativamente ao 
nome do curso ou à sua designação curricular (…).”  
  
II – Apreciação das alegações  
Conforme disposto no ponto 3.2 do aviso de abertura – Ref.ª 4/RH/2021, é exigido como requisito 
habilitacional a licenciatura em design gráfico e multimédia, não sendo admitida a possibilidade de 
substituição do nível habilitacional exigido por formação ou experiência profissional.  
  
Os candidatos, João Nuno Marques Figueiredo e Tânia Catarina Alves  
Grácio, foram excluídos por não terem entregue o documento comprovativo de 
licenciatura em design gráfico e multimédia, sendo detentores de outras licenciaturas, conforme 
certidões entregues com a formalização da candidatura, não aplicáveis a este 
procedimento concursal.  
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O plano curricular da licenciatura de João Nuno Marques Figueiredo, apenas é coincidente no que 
respeita aos temas de história e teoria da fotografia e atelier de design multimédia; o plano 
curricular da licenciatura de Tânia Catarina Alves Grácio, apenas é coincidente no que respeita aos 
temas de grafismo multimédia e história dos média, pelo que o júri entende, por si só, não ser o 
suficiente para o exercício das funções objeto do posto de trabalho.  
  
III – Decisão final de exclusão  
Após apreciação das alegações apresentadas pelos candidatos, o júri deliberou por 
unanimidade, manter a decisão de exclusão de todos os candidatos constantes da decisão da ata n.º 
2, datada de 24 de setembro de 2021, que aqui se dá por integralmente reproduzida.  
  
IV – Fixação da data de realização dos métodos de seleção  
O júri deliberou ainda fixar o dia 15 de dezembro de 2021, para realização da prova escrita de 
conhecimentos, a ter lugar pelas 10 horas, no Centro Empresarial da Marinha Grande, sito na Rua de 
Portugal - Zona Industrial de Casal da Lebre (GPS: Lat.:39.72304, long.: - 8.93027).   
  
Por último, deliberou notificar todos os candidatos admitidos ao procedimento, para a realização do 
método de seleção de seleção que exige a presença dos candidatos.  
  
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.  

  
  
  
 
 
 

  
 

António Guilherme Rodrigues Cristino   
(Presidente)  

  
  
  
  
 

  
  

Ana Claúdia dos Santos Filipe   
(Vogal)  

  
  
   
  
  
  

Marina Alexandra Neves de Freitas   
(Vogal)  
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