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ATA X 

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. 

  

  

Aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte, pelas nove horas e trinta minutos, reuniu o júri do 

procedimento concursal comum, aprovado por deliberação do Órgão Executivo, por videoconferência, 

ao abrigo do n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março na sua atual redação. 

 

Participaram na reunião 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: Aplicação do método de seleção - Entrevista Profissional de 

Seleção, à distância. 

 

Considerando a atual situação epidemiológica causada pelo COVID-19 vivida no país e, tendo sido 

verificado por este júri que os elementos que o compõem possuem as condições necessárias para a 

aplicação do método de seleção – Entrevista Profissional de Seleção – à distância, por videoconferência, 

o júri deliberou: 

- Averiguar se os candidatos possuem as condições necessárias para a realização deste método de seleção 

à distância, por videoconferência; 

- Notificar os candidatos, nos termos do artigo 10.º da Portaria n.º 125-A/2019, 30 de abril, informando 

das condições de aplicação da Entrevista Profissional de Seleção à distância, por videoconferência, e envio 

dos anexos I e II da comunicação, referentes à autorização da aplicação do método por videoconferência 

e o respetivo consentimento informado, com o prazo de 10 dias úteis, respeitando a dilação do correio, 

para a resposta dos candidatos; 

- Caso os candidatos não possuam as condições técnicas necessárias, a Freguesia de Olivais facultará o 

acesso a um computador com as condições necessárias nas instalações sitas na Rua General Silva Freire, 

Lote C, 1849-029 Lisboa. 
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As decisões foram tomadas por unanimidade. 

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelas onze horas, e decidido lavrar a presente ata 

que depois de lida e aprovada vai ser assinada por todos os membros do júri. 

 

 

O Júri 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 
 

___________________________________________ 
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