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s BRAGA 

Oferta de Mobilidade na Categoria — BEP 0E202207/0634 — 1 posto de trabalho na carreira e 
categoria de técnico superior para a Divisão de Funding, Fundos Comunitários e Relações 

Internacionais B
S
 

ATA N.º 1 

VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE ADMISSÃO E CONVOCATÓRIA PARA O MÉTODO 
DE SELEÇÃO ENTREVISTA PROFISSIONAL 

mennnam Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, nesta cidade de Braga e 

edifício do Convento do Pópulo, encontram-se reunidos Ângela Isabel Marins Vilaça de Faria, Chefe 

da Divisão de Funding, Fundos Comunitários e Relações Internacionais, Sara Cristina Fernandes de 

Oliveira, Técnica Superior de Recursos Humanos e Célia Alberta Martins Portela, Chefe da Divisão de 

Contabilidade, na qualidade de membros do Júri da mobilidade mencionada em epígrafe, aberto pela 

Oferta de Emprego Público 0E202207/0634, publicado em vinte de julho de dois mil e vinte e dois, a 

fim de apreciar as candidaturas e elaborar a lista de candidatos admitidos / excluídos, bem como 

  
agendar a entrevista profissional. 

==nnnnam 1. Aberta a presente reunião, o Júri apreciou as candidaturas e deliberou, por unanimidade, 

  
excluir os candidatos seguintes: 

==mennno 1.1. Por não ter feito prova de ter constituída uma relação jurídica de emprego público por 

tempo indeterminado previamente estabelecida, e não estar integrado na carreira / categoria de 

Técnico Superior, conforme requisitos legais de provimento, tal como consta no aviso de abertura: ---- 

  
===nnnoo José Ronaldo Mourão Araújo 

==enmana 1.2. Por não estarem integrados na carreira / categoria de Técnico Superior, conforme 

  

requisito legal de provimento, tal como consta no aviso de abertura: 

  

won eens Elsa Andreia Freitas de Oliveira 

  
mana Nádia Daniela da Silva Rebelo 

mana 2. Deliberou o Júri, por unanimidade, admitir os candidatos seguintes, dado que reúnem os 

requisitos legais de provimento, tal como consta no aviso de abertura, designadamente ser titular de 

relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, e estar integrado na carreira / 

  
categoria de Técnico Superior: 

  
=emannam Ana Cláudia Fernandes de Andrade 

  
=amannao António Miguel Santos Barbosa 

  
Sa Joana Andrea Situ Goncalves Pereira 

  
=m=nanam Joana Madalena Alves de Bessa



um
 

=ammnnao 3. Mais deliberou o Júri, notificar os (as) candidatos (as) admitidos (as) para comparecerem na 

sala de reuniões da Direção Municipal de Obras e Serviços Municipais, sita no Edifício do Convento 

do Pópulo, Praça Conde de Agrolongo (Campo da Vinha), dia 14 de setembro de dois mil e vinte e 

  

dois, de acordo com a calendarização infra: 

  

  

  

comuna Ana Cláudia Fernandes de Andrade 14h30m 
=-eenno António Miguel Santos Barbosa 14h50m 
==nnoam Joana Andrea Situ Gonçalves Pereira 15h10m 
wanna Joana Madalena Alves de Bessa 15h30m   

==-0=— 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 Recursos Humanos. 

wens Para constar, lavrou-se a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai ser assinada 

  

por todos os membros do Juri. “ 

a 

A ngele Faria TA O 

Ángela Isabel Marins Vilaça de Faria 

CLIC Ci Visage 
Sara Cristina Fernandes de Ofivetra 

(isa Pont eller 
Célia Alberta Martins Portela


