MUNICÍPIO DE CORUCHE – CÂMARA MUNICIPAL
ATA DO PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA O PREENCHIMENTO DE 1 POSTO
DE TRABALHO NA MODALIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO POR TEMPO
INDETERMINADO PARA A CARREIRA GERAL DE TÉCNICO SUPERIOR – POSTO DE
TRABALHO B-8

ATA Nº.6
------Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, pelas nove horas e trinta
minutos, na Sala de Reuniões do Edifício dos Paços do Concelho, reuniu o júri do procedimento
concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado, tendo em vista a ocupação de 1 posto de trabalho para a carreira de Técnico
Superior, categoria de Técnico Superior, do Mapa de Pessoal do Município de Coruche para o
ano de dois mil e vinte um, posto de trabalho B-8, conforme despacho de vinte e seis de abril
de dois mil e vinte um do Presidente da Câmara e de deliberação de Câmara de vinte e oito de
abril de dois mil e vinte um, com aviso de abertura publicado na 2ª Série do Diário da
República número noventa e nove, de vinte e um de maio de dois mil e vinte um, a fim de
verificar a existência de pronúncias sobre a Lista Unitária de Ordenação Final, de acordo com a
Portaria n.º125-A/2019, de 30 de abril.-------------------------------------------------------------------A reunião foi secretariada pela Sr.ª Dr.ª Sofia Madalena Bento de Oliveira Ruivo de Sousa,
Chefe de Divisão da Administração Geral, unanimemente nomeado pelo júri.-------------------------Terminado o prazo de audiência dos interessados, não se verificou a pronúncia de
qualquer candidato.----------------------------------------------------------------------------------------Não existem candidatos com vínculo público previamente estabelecido aprovados.--------------Enviada a ata n.º5 aos candidatos e não tendo havido pronúncias, o júri deliberou, por
unanimidade, manter o teor da mesma, onde consta a Lista Unitária de Ordenação Final,
propondo que o Sr. Presidente da Câmara Municipal homologue a referida lista assim como as
restantes deliberações do júri relativas a este procedimento concursal.--------------------------------Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião pelas dez horas, da que foi
lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai ser assinada pelos membros
do júri.-------------------------------------------------------------------------------------------------------O Júri:--------------------------------------------------------------------------------------------
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