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

ENGENHARIA ELETROTECNICA 

ATA N.º9 

noone Aos nove dias do més de novembro do ano dois mil e vinte e dois, nesta cidade de Braga e edificio 

do Convento do Pópulo, encontram-se reunidos: Eng.? Alzira Maria Sousa Torres, Diretora da Direção 

Municipal de Obras e Serviços Municipais, Eng.? Mónica Cláudia Pereira Leite, Chefe de Divisão de 

Eletromecânica, Iluminação Pública e Energia, e Eng.º Manuel António Vieira Dantas, Diretor de 

Departamento de Apoio aos Serviços Municipais, em substituição de Rui Manuel Marques Dias Ferreira, 

Técnico Superior de Recursos Humanos, a primeira como presidente e os restantes como vogais, na 

qualidade de membros do Júri do procedimento concursal comum para a ocupação de seis postos de 

trabalho na carreira/ categoria de Técnico Superior, área de Engenharia Eletrotécnica, Aviso (extrato) n.º 

14828/202, publicado no Diário da República, 2.ºSérie, n.º 154, de 10 de agosto de 2021, e na Bolsa de 

Emprego Público, com o código de oferta 0E202108/0235, pronunciando-se da forma seguinte: --------..... 

====--— 1. Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de seleção constam das atas n.ºs 4, 5 e 7, que 

aqui se dão por reproduzidos, para todos os efeitos legais, bem como a admissão e exclusão dos/as 

  candidatos/as oponentes ao presente concurso. 

=== 2. Notificados os/as candidatos/as excluídos na sequência da aplicação de todos os métodos de 

seleção, bem como os candidatos/as que concluíram o procedimento com aprovação em todos os métodos 

de seleção, aplicados e constante da lista unitária de ordenação final dos/as candidatos/as aprovados/as 

nos termos dos artigos 26.º e 28.º da Portaria 12-A/2021, de 11 de janeiro, na redação atual, para dizerem 

por escrito o que lhes oferecer, no prazo de 10 dias úteis, o Júri constatou que nenhuma alegação foi 

apresentada.   

wa----- 3. Não obstante a Lei do Orçamento de Estado para 2022 continuar com algumas restrições às 

regras sobre admissão de pessoal, relativamente à abertura de procedimentos concursais, e 

correspondente despesa com o pessoal, a verdade é que o Município de Braga apresenta uma situação 

financeira equilibrada, pelo que não se aplica o disposto no artigo 47.º da Lei n.º 12/2022, de 27 de junho, 

estando a Autarquia, à data, em cumprimento com todos os limites e obrigações legais. ------------------------ 

==--=-— 4. Assim, e tendo em conta que a ordenação final dos candidatos não sofreu qualquer alteração, o 

Juri deliberou manter a lista unitária de ordenação final que ficará anexa a esta Ata, fazendo dela parte 

integrante.   

==-mmm—m 9. O Júri deliberou ainda, por maioria e por unanimidade, e após homologação da referida lista pelo 

Exm.º Sr. Presidente da Câmara, notificar tanto os candidatos excluídos como os aprovados, na aplicação 

dos métodos de seleção, ao abrigo do estipulado no n.º 4, do artigo 28.º da Portaria 12-A/2021, de 11 de 

janeiro, na atual redação, de que da homologação da Lista de Ordenação Final pode ser interposto recurso 
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hierárquico ou tutelar, nos termos do Código do Procedimento Administrativo (n.º 1, do artigo 31.º, da 

  mencionada Portaria). 

oe E, não havendo mais nada a tratar, foi encerrada pela Senhora Presidente do Júri a presente reunião. 

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

  todos os membros do Juri. 

pe 
Eng. Alzira Maria Sousa Torres 

a its, lot}e 

Eng.° Monica Claudia Pereira Leite 

me 
Eng.° Manuel Antonio Vieira Dantas
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Procedimento concursal comum para a ocupação de seis postos de trabalho na carreira e 

categoria de técnico superior, área de engenharia eletrotécnica, aberto pelo aviso n.º 14827/2021 

do D.R., 2? série, n. 154, de 10 de agosto de 2021, e código de oferta OE202108/0235 da Bolsa de 

Emprego Publico 

Anexo |- Ata n. 9 

  

  

  

or 1.º classificado: Carlos Alberto Mandim Gomes 13,52 valores; 

-emmmmam 2.º classificado: Marco António Xavier Caldas 12,40 valores; 

os 3.º classificado: Filipe José Gomes Fernandes 11,92 valores; 

  ~------- 4.° classificados em ex. aequo: 

  

  

ween Dolores da Glória Sousa Gomes da Rocha 11,76 valores; 

coséiaso Rúben Miguel Vieira Alves 11,76 valores. 

Homologo, 

Ml pog22 

A Vice-Presidente 

  

Dr.? Sameiro Araújo 
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