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Ata da quarta reunião do júri do Procedimento Concursal comum para
constituição de relação jurídica de emprego público, a termo resolutivo
certo para preenchimento de um posto de trabalho — carreira e categoria
de técnico superior previsto e não ocupado do mapa de pessoal da
Freguesia de Estrela.
Ao décimo segundo dia de maio de dois mil e vinte, pelas, onze horas, reuniu o
júri do procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de
emprego público, a termo resolutivo certo para preenchimento de um posto de
trabalho — carreira e categoria de técnico superior previsto e não ocupado do
mapa de pessoal da Freguesia de Estrela, designado por deliberação da Junta
de Freguesia de Estrela em reunião datada de 08 de janeiro de 2020, e
constituído pelo Presidente do júri, Ana Moreira, Técnica Superior, 1º Vogal
efetivo, Mafalda Cambeta, Chefe Intermédia de 3.º Grau, 2º Vogal efetivo, Ana
Carina Figueiredo, Chefe Intermédia de 3º Grau, para proceder à análise da
avaliação da Prova de Conhecimentos, relativa ao concurso em causa.
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a) excluído por não comparência à prova de conhecimentos.
b) anulado por não cumprir os requisitos de preenchimento da prova.

Os candidatos com uma classificação igual ou superior a 9,5 valores estão
aprovados e serão contactados para a próxima fase do concurso.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Júri deu por encerrada a reunião,
de cujo conteúdo se lavrou a presente ata, que depois de lida e achada
conforme, foi assinada e rubricada pelos membros do júri.

A Presidente do Júri
________________________________________
Ana Moreira

O 1º Vogal Efetivo
_________________________________________
Mafalda Cambeta

O 2.º Vogal Efetivo
__________________________________________
Ana Carina Figueiredo

