Município de Alcácer do Sal
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
Setor de Recrutamento e Seleção
ATA
Procedimento concursal comum na modalidade de regime de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, para ocupação de um posto de trabalho na carreira e
categoria de técnico superior (área de engenharia agroflorestal), para desempenho de funções
no Gabinete Técnico Florestal, do Serviço Municipal de Proteção Civil
Aos trezes dias de abril do ano de dois mil e vinte e dois, na Sala de Reuniões do Edifício dos
Serviços Técnicos, Abegoaria Municipal, reuniram os senhores Bruno Alexandre Martins
Raposo, Técnico Superior, Andreia Cristina Simão Faustino, Técnica Superior (que substitui o
presidente nas suas faltas e impedimentos), e Marina Isabel Nunes Martins dos Mártires Perna,
Técnica Superior, respetivamente presidente e vogais efetivos do procedimento concursal em
epígrafe, para apreciação sobre a pronúncia de uma candidata, em sede de audiência dos
interessados.
Em ata, datada de 17 de março de 2022, deliberou o júri, por unanimidade, excluir a candidata
Beatriz Rodrigues Pereira, por considerar que não reunia os requisitos exigidos no ponto 5 do
aviso de abertura do procedimento, nomeadamente, por não comprovar a sua inscrição na
Ordem dos Engenheiros ou na Ordem dos Engenheiros Técnicos.
Em sede de audiência dos interessados, comprovou a candidata a referida inscrição na Ordem
dos Engenheiros, reunindo assim os requisitos de admissão exigidos.
Nestes termos, deliberou o júri, por unanimidade, considerar a candidata Beatriz Rodrigues
Pereira admitida ao procedimento concursal.
Face ao exposto, o júri deliberou notificar os candidatos nos termos dos artigos 21.º e 22.º, da
Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, que republica a Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de
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abril, dando lugar à audiência dos interessados conforme o disposto no Código do
Procedimento Administrativo.

O Júri
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