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Ata da décima primeira reunião do júri do procedimento concursal comum
para constituição de relação jurídica de emprego público, em regime de
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo para
preenchimento de vários postos de trabalho - carreira e categoria de
Técnico Superior previstos e não ocupados do mapa de pessoal da
Freguesia de Estrela.
Ao décimo oitavo dia do mês de maio de dois mil e vinte, pelas dez horas, reuniu
o júri do Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de
emprego público, em regime de contrato de trabalho em funções públicas a
termo resolutivo certo para o preenchimento de vários posto de trabalho –
carreira e categoria de Técnico Superior previstos e não ocupados no mapa de
pessoal da Freguesia de Estrela, designado por deliberação da Junta de
Freguesia de Estrela em reunião datada de 11 de julho de 2019, e constituído
pelo Presidente do júri, Anna Patrício, Diretora do Gabinete de Intervenção do
Espaço Público e Obras, 1º Vogal efetivo, Liliana Dias, Técnica Superior, 2º
Vogal efetivo, Ana Moreira, Técnica Superior, para proceder à publicação da lista
de ordenação provisória do candidato, do concurso referente ao Aviso
11896/2019 Referências- A.
Referência A:
Nome do
candidato
Luís Filipe Pinheiro
de Mendonça
Lopes

Ref.

A

PC
40%
19,50

AP
30%
16,00

EPS
30%
18,66

Classificação final
CF=40%*PC+30%*AP+30%*EPS
18,20
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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
________________________________________
Anna Patrício

O 1º Vogal Efetivo
_________________________________________
Liliana Dias

O 2.º Vogal Efetivo
__________________________________________
Ana Moreira

