ATA Nº 6
REUNIÃO DE JÚRI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA OCUPAÇÃO DE NOVE
POSTOS DE TRABALHO DE ASSISTENTE OPERACIONAL, NA ÁREA PROFISSIONAL DE
CANTONEIRO DE LIMPEZA

Aos vinte e três dias do mês de março do ano dois mil e vinte e um, pelas nove horas, nas
instalações das Junta de Freguesia de Loures, reuniu o júri do procedimento concursal em
epígrafe, nomeado por despacho da Sr.ª Presidente da Junta de Freguesia de Loures de 31
de julho de 2020, na proposta nº 77/2020, na 12ª reunião ordinária realizada a 31/07/2020,
para abertura do concurso.
Presentes:
Presidente: Drª. Tânia Sofia Antunes da Silva, Técnica Superior do Setor de Compras
Vogais efetivos:
-Srª. Maria Helena Martins Monteiro Guerreiro, Encarregada Operacional do Setor da
Limpeza Urbana.
-Srª Ana Paula Costa Ganhão Belo Vieira, Assistente Técnica do Setor de Recursos
Humanos, que substitui a Presidente nas suas faltas e impedimentos.

Deliberou o júri, por unanimidade, proceder à discussão da seguinte ordem de trabalhos:
1.Calendarização do segundo método de seleção – Avaliação Psicológica.
2. Notificação aos candidatos.
1.No que diz respeito à aplicação do segundo método de seleção – Avaliação Psicológica
(AP), aos candidatos que obtiveram aprovação no primeiro método de seleção, (Prova de
Conhecimentos), deliberou o Júri por unanimidade, definir a seguinte calendarização:

Dia

Horário

Local
Refeitório Municipal de Loures

8 de abril

16 horas

(Av. Dr. António Carvalho de
Figueiredo 38, Loures)

Página 1 de 2

Todos os candidatos deverão comparecer no local de realização do método de seleção,
com 15 minutos de antecedência, fazendo-se acompanhar do cartão de identificação,
caneta e de óculos, caso deles necessitem.

Na eventualidade de estar infetado por Covid-19, apresentar sintomas suspeitos ou estar
de quarentena, deverá comunicar de imediato e enviar a declaração médica comprovativa.

Por último, deliberou o júri, por unanimidade, notificar os candidatos das deliberações
constantes da presente ata.
Não havendo mais assuntos a considerar foi encerrada a reunião.
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