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ATA IX 

Procedimento concursal comum para a constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para o preenchimento de um posto 

de trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional. 

  

  

Ao décimo segundo dia do mês de março de dois mil e vinte, pelas 10 horas, reuniu na sede da Freguesia 

de Olivais, o júri do procedimento concursal comum, aprovado por deliberação do Órgão Executivo. 

 

Estiveram presentes os seguintes elementos do júri: Fernando Cruz Cipriano Mascarenhas, na qualidade 

de Presidente; Maria Áurea Ramalho Gomes de Sousa Neto e Margarida Rosa da Costa Oliveira, na 

qualidade de vogais efetivos. 

 

PONTO ÚNICO NA ORDEM DE TRABALHOS: Adiamento da Entrevista Profissional de Seleção, no âmbito 

da prevenção e controlo de infeção por coronavírus (COVID-19). 

 

O júri do procedimento concursal reuniu com o objetivo de analisar as medidas a tomar para a realização 

da Avaliação Psicológica, devido à situação verificada no país devido ao coronavírus (COVID-19). No 

âmbito da prevenção e controlo de infeção por coronavírus (COVID-19) e com a publicação do Despacho 

n.º 2836-A/2020, de 02 de março, este júri deliberou proceder a um reajuste ao agendamento do referido 

método de seleção face à deliberação da reunião anterior. Nesse sentido, a data da concretização do 

mesmo mantém-se, contudo decorrerá apenas entre as 9 e as 11 horas. 

 

Deste modo, o júri deliberou efetuar a notificação aos candidatos, nos termos do artigo 10.º da Portaria 

n.º 125-A/2019, de 30 de abril. 

 

As decisões foram tomadas por unanimidade. 

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas 11 horas e 30 minutos, e decidido lavrar a 

presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada por todos os membros do júri presentes 

na reunião. 
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O Júri 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 
 

___________________________________________ 
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