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REUNIAO DO JURI DO CONCURSO PARA O RECRUTAMENTO DE (1) TtCNICO SUPERIOR 

Aberto pe/o Aviso (extrato) n.Q 16723/22, de 29 de agosto 

Ata da reuniao numero 3

Ao trigesimo dia de setembro de dois mil e vinte e dois, pelas quinze horas, reuniram-se, 

por videoconferencia, nos termos do disposto no artigo 14.Q da Portaria n.Q 125-A/2019, 

de 30 de abril, os membros do juri do concurso para o recrutamento de tecnico superior, 

na modalidade de contrato por tempo indeterminado. 

Esta reuniao foi convocada pelo presidente do juri e estavam presentes todos os 

membros, a saber: Sonia Marina Pinheiro Cerdeiras, na qualidade de presidente do juri; 

Alexandra Isabel Falcao, na qualidade de vogal efetivo; Lara Andreia Salgado Pereira, na 

qualidade de vogal efetivo. 

Da ordem de trabalhos constava como ponto unico: Aprovac;:ao da minuta e 

agendamento da aplicac;:ao do metodo de selec;:ao Prova de Conhecimentos. 

0 juri elaborou e aprovou a minuta da prova de conhecimentos. Decidiu, ainda, agendar 

para o dia 26 de outubro, as 11h30 horas, a realizac;:ao do metodo de selec;:ao Prova de 

Conhecimentos, nos termos aprovados na ata numero um do juri. A avaliac;:ao da prova 

de conhecimentos ficara condicionada a reversao da decisao de exclusao dos candidates 

que eventualmente apresentem pronuncia em sede de audiencia de interessados. 

Considerando o disposto no artigo 7.Q da Portaria n.Q 125-A/2019, de 30 de abril, alterada 

pela Portaria n.Q 12-A/2021, de 11 de janeiro, o juri decide acrescentar mais um ponto a 

ordem de trabalhos e marcar as Entrevistas Profissionais de Selec;:ao para o mesmo dia da 

Prova de Conhecimentos {26 de outubro) com infcio as 14h30. 

E, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reuniao, de que foi lavrada a presente ata 

que, depois de Iida e aprovada, vai ser assinada pelo presidente e pelos vogais que nela 

participaram. 
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