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L PÓVOA
DELANHOSO
Municipio

HOMOLOGO a lista unitária de ordenação final, bem como
todas as atas do presente procedimento concursal.
8 de março de 2021,
O Presidente da Câmara,

Aelino Adriano Gaspar da Silva

Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de um posto de trabalho na

carreira e categoria de técnico superior, na área de arquitetura ou engenharia civil, para a Divisão de

Gestão Urbanística, para constituição de vínculo de emprego público por tempo indeterminado.

ATA N 11

Aos 8 dias do mês de março de dois mil e vinte e um, no Edifício dos Paços do Concelho, reuniu o

júri do procedimento concursal comum para o preenchimento de 1 (um) posto de trabalho de TECNICO

SUPERIOR - ÁREA DE ARQUITETURA OU ENGENHARIA CIVIL, PARA A DIVISÃO DE GESTÃO

URBANÍSTICA, da carreira geral de Técnico Superior, na modalidade de relação jurídica de emprego

público por tempo indeterminado, do mapa de pessoal do Municipio da Póvoa de Lanhoso, estando

presentes os seguintes membros: Presidente, Rui Miguel Meira Braga, Chefe da Divisão de Gestão

Urbanística. Vogais Efetivos: 1.° Zita Gabriela Vieira Fonseca Matos Gomes, Chefe da Divisão de Gestão

Administrativa. 2.° Joana de Fátima Peixoto Martins, Técnica Superior de Recursos Humanos.

A reunião do júri teve como finalidade, proceder ao registo das alegações apresentadas em sede

de audiência prévia, bem como das respetivas respostas e posterior elaboração/confirmação da lista

unitária de ordenação final, para submissão ao Presidente da Câmara, para homologação.

Iniciada a reunião, o júri constatou, que não houve qualquer pronunciamento dos candidatos.

— Assim e tendo em conta que a ordenação final dos candidatos não sofreu qualquer alteração, o

Júri deliberou, manter a lista unitária de ordenação final dos candidatos, que a seguir se transcreve e

a qual, será submetida para decisão do Presidente da Câmara, para homologação, nos termos da alínea 1)

do n.° 2 do artigo 14.° da Portaria n.° 125-N2019, de 30 de abril, na sua atual redação.

— O júri deliberou, em conformidade com o disposto no n.° 4 do art.° 28.° da Portaria n.°125-N2019

de 30 de abril, na sua atual redação, notificar os candidatos, incluindo os que tenham sido excluídos no

decurso da aplicação dos métodos de seleção, do ato de homologação da lista de ordenação final, nos

termos previstos do Código do Procedimento Administrativo, tendo o júri deliberado, que a forma de

notificação será através de aviso publicado na 2. Série do Diário da República, em jornal de expansão

nacional — O Público e na sua página eletrónica do Municipio, em www.povoadelanhoso.pt .
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A presente lista unitária de ordenação final após homologação é afixada em local visível e público

das instalações do Municipio da Póvoa de Lanhoso e disponibilizada na página eletrónica do Municipio,

em www.povoadelanhoso.pt, conforme o previsto no n.° 5 do art.° 28.° da Portaria n.°125-A/2019 de 30 de

abril, na sua atual redação.

Os candidatos são ainda informados que, da homologação da lista de ordenação final, pode ser

interposto recurso hierárquico ou tutelar, nos termos do Código do Procedimento Administrativo, conforme

o previsto no art.° 31 0 da Portaria n.°125-N2019 de 30 de abril.

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, da qual foi elaborada a presente ata, que,

depois de lida e votada nominalmente, foi aprovada por unanimidade e vai ser assinada pelos elementos

do júri presentes.

O Júri,
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