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PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA OCUPAÇÃO DE 1 POSTO DE TRABALHO, EM REGIME DE 

CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO, NA 

CARREIRA/CATEGORIA DE ASSISTENTE TÉCNICO 

ATA N.º 4 

No dia trinta do mês de junho de dois mil e vinte e dois, pelas 14 horas, na Divisão de Gestão Urbanística 

e Planeamento Territorial, reuniu o júri do procedimento concursal identificado em epígrafe, autorizado por 

deliberação de Câmara Municipal de Mealhada, em 21/03/2022, tendo estado presentes: Margarida 

Costa, Chefe da Divisão de Gestão Urbanística e Planeamento Territorial, na qualidade de presidente, Rui 

Santos, Técnico Superior, na qualidade de primeiro vogal efetivo, que substitui o presidente nas suas 

faltas e impedimentos e Florbela Ferreira, Coordenadora Técnica, na qualidade de primeira vogal, para:--- 

- Deliberar sobre as exposições apresentadas pelas candidatas Sara Micaela Sousa Santos e Ana 

Cristina Gonçalves Ramos, tendente à alteração da data de realização do método de seleção “Prova de 

Conhecimentos”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aberta a sessão, o júri procedeu à apreciação das exposições, que se referem à impossibilidade das 

candidatas de comparecer ao método de seleção “Prova de Conhecimentos”, na data agendada, a saber 

dia 7 de julho.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Refere a candidata Sara Micaela Sousa Santos que não estará na Mealhada de 4 a 16 de Julho por 

motivos já inadiáveis, questionando se pode realizar a prova noutro dia.---------------------------------------------- 

Por sua vez, a candidata Ana Cristina Gonçalves Ramos alega que gozará férias no período 

compreendido entre 2 e 9 de julho de 2022, comprovando com a anexação dos bilhetes de avião.----------- 

Ora, atendendo a que estamos na presença um procedimento concursal, definido por lei, como urgente e 

sem perder de vista a premente necessidade de preenchimento do lugar aberto, o adiamento da prova de 

avaliação de conhecimentos resultaria num claro prejuízo para a tramitação do procedimento em curso.--- 

Assim, o júri deliberou por unanimidade rejeitar os pedido de realização da prova de conhecimentos 

noutra data.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a presente acta que, depois de 

lida por cada um dos presentes e aprovada, vai ser assinada por todos os elementos do Júri que nela 

participaram.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Presidente do Júri 

 

1.º Vogal 

 

1.ª Vogal  

 

………………………. ………………………. ………………………. 

(Margarida Costa) (Rui Santos) (Florbela Ferreira) 
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