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PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA A OCUPAÇÃO DE UM POSTO DE 
TRABALHO NA CARREIRA E CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR, ÁREA DE 

ENGENHARIA MECÂNICA 
 

ATA N.º 3 
 

APRECIAÇÃO DO DIREITO DE AUDIÊNCIA PRÉVIA 
 
 

 -------- Aos três dias do mês de junho do ano dois mil e vinte e dois, nesta cidade de Braga e edifício do 

Convento do Pópulo, reuniu o júri do procedimento concursal indicado em epígrafe, aberto pelo aviso n.º 

14827/2021 do D.R., 2ª série, n. 154, de 30 de agosto de 2021, e código de oferta OE202108/0230 da 

Bolsa de Emprego Público, composto pelo Diretor de Departamento de Apoio aos Serviços Municipais, 

Manuel António Vieira Dantas, pela Chefe de Divisão de Eletromecânica, Iluminação Pública e Energia, 

Mónica Cláudia Pereira Leite, que substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos e pelo Técnico 

Superior de Engenharia Mecânica, Rui Manuel Vieira Correia, o primeiro como presidente e os restantes 

como vogais, a fim de apreciar as eventuais alegações apresentadas em sede de audiência prévia, elaborar 

a lista dos candidatos excluídos, bem como dos admitidos ao procedimento concursal, e notificar os 

candidatos admitidos para a realização do método de seleção Prova de Conhecimentos. -----------------------  

 -------- 1. Aberta a presente reunião, o Júri verificou que nenhuma alegação foi apresentada pelos 

candidatos, em sede de audiência prévia, pelo que, deliberou, por unanimidade, pronunciar-se da forma 

seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2. Manter a exclusão dos candidatos seguintes:--------------------------------------------------------------------  

 -------- 2.1. Por não ter provado possuir o respetivo requisito habilitacional, Licenciatura em Engenharia 

Mecânica, conforme ponto 5.2 do aviso de abertura:------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Hugo Emanuel da Costa Delgado--------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2.2. Por não ter apresentado certificado de habilitação literárias, como previsto no ponto 12.1 do 

aviso de abertura, não fazendo prova de possuir o requisito habilitacional exigido, Licenciatura em 

Engenharia Mecânica, conforme ponto 5.2 do referido do aviso de abertura----------------------------------------- 

 -------- João Pedro da Silva Rocha------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------  3. Decidiu o Júri admitir ao primeiro método de seleção, Prova de Conhecimentos, por reunirem os 

requisitos constantes no aviso de abertura, os candidatos seguintes: ------------------------------------------------- 

 -------- Pedro Miguel Cerqueira Correia, Tatiana Morozova Graça, Luis Miguel Ferreira dos Santos Príncipe 

Correia, Romeu José Correia dos Santos, Diambi Domanuel, Leandro Oliveira Lopes, João Manuel Mateus 

Lameiras, Pedro Azevedo Marques, Ricardo Lopes Ferreira, Gonçalo Luís Malheiro de Oliveira Novais 

Machado, Duarte Nuno Macedo Dias Pereira, João Oliveira Soares, Filipa Alexandra Martins Rocha, João 

Alves Pessoa Amaro, José Maria Martins Pereira, Tiago Ferreira Maia, Armando José Lousada De 
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Carvalho, Eduardo Clemente de Oliveira Pereira, Manuel Joaquim Alves Canela, Afonso Ribeiro Gomes 

Laranjo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  4. O Júri deliberou ainda convocar novamente os candidatos admitidos para a realização do 

primeiro método de seleção, Prova de Conhecimentos, a realizar no dia 13 de junho de 2022, pelas 10 

horas, no Edifício GNRation, sito na Praça Conde Agrolongo, 4700-312 Braga, tal como consta na Ata n.º 

2.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 5. Deliberou ainda o Júri que a Prova de Conhecimentos deverá ser realizada nos termos definidos 

no aviso de abertura. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------- 6. Nos termos do artigo 21.º, da Portaria 125-A/2019, de 30 de abril, na atual redação, para dar 

início à realização dos métodos de seleção, todos os candidatos deverão ser notificados por email. ---------  

--------- 7. Mais deliberou o Júri notificar os candidatos excluídos, nos termos do artigo 10.º, da Portaria 125-

A/2019, de 30 de abril, na atual redação, informando-os das garantias previstas no artigo 31.º da referida 

Portaria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------- 5. Delibera, ainda, o Júri do concurso, que as notificações escritas a enviar aos candidatos, 

competência prevista na alínea h) n.º 2, do art.º 14.º da Portaria 125-A/2019, de 30 de abril, sejam efetuadas 

pelo Departamento de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos. ------------------------------------------ 

-------- E, não havendo mais nada a tratar, foi encerrada pelo senhor Presidente do Júri a presente reunião.-

------- Para constar e para os devidos efeitos, lavrou-se a presente ata que, depois de lida e achada 

conforme, vai ser assinada por todos os membros do Júri. ----------------------------------------------------------------  

 

 

____________________________ 
Manuel António Vieira Dantas 
 
 
_____________________________ 
Mónica Cláudia Pereira Leite 
 
 
_________________________ 
Rui Manuel Vieira Correia 
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