
 

  Página 1 de 2 

 

ATA Nº 4 

REUNIÃO DE JÚRI DO PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA OCUPAÇÃO DE 

UM POSTO DE TRABALHO DA CARREIRA/CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR, NA 

ÁREA DE FORMAÇÃO DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS 

 

Ao vigésimo terceiro dia do mês de julho do ano dois mil e vinte e um, pelas dez horas, nas 

instalações do Departamento de Recursos Humanos, reuniu o júri do procedimento concursal 

em epígrafe, nomeado por despacho do Sr. Vereador do Departamento de Recursos 

Humanos de 26 de abril de 2021, na proposta de abertura do concurso (Informação n.º 

84/DGRH/APG/CS-PO, de 15 de abril de 2021). 

 

Presentes: 

Presidente:  

Dr. Alfredo Augusto Batista Santos, Diretor do Departamento de Cultura, Desporto e 

Juventude. 

Vogais: 

Dr.ª Patrícia Lopes da Silva, Chefe da Divisão de Cultura; 

Dr.ª Ana Cecília Seabra Martins Saldanha Ribeiro, Técnica Superior da Divisão de Gestão de 

Recursos Humanos. 

 

Deliberou o júri, por unanimidade, proceder à discussão da seguinte ordem de trabalhos: 
 

1. Análise dos pedidos apresentados pelos candidatos: 

a. Margarida Pereira Rangel; 

b. Liliana Isabel Figueiredo Fraga Pereira da Cruz Batista. 

 

1. Analisados os pedidos apresentados pelos candidatos, deliberou o júri por unanimidade, 

esclarecer os candidatos. 

 

a. A candidata Margarida Pereira Rangel apresentou pronúncia, com registo de 

entrada E/81726/2021, de 12/07. Vem o júri informar que, de acordo o n.º 8 do artigo 

20º da Portaria 12-A/2021 de 11 de janeiro, a não apresentação dos documentos 

comprovativos do preenchimento dos requisitos legalmente exigidos, quando 
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devam ser os candidatos a apresentar os mesmos, determina a exclusão do 

candidato do procedimento, quando a falta desses documentos impossibilite a sua 

admissão ou avaliação. Informa ainda, o júri, que de acordo com o n.º 3 do artigo 

17º, os documentos devem ser entregues até à data limite de apresentação das 

candidaturas. Assim, o júri mantém a decisão de exclusão da candidata. 

 

b. A candidata Liliana Isabel Figueiredo Fraga Pereira da Cruz Batista apresentou 

pronúncia, com registo de entrada E/81852/2021, de 12/07. Vem o júri informar que, 

de acordo o n.º 8 do artigo 20.º da Portaria 12-A/2021 de 11 de janeiro, a não 

apresentação dos documentos comprovativos do preenchimento dos requisitos 

legalmente exigidos, quando devam ser os candidatos a apresentar os mesmos, 

determina a exclusão do candidato do procedimento, quando a falta desses 

documentos impossibilite a sua admissão ou avaliação. Informa ainda, o júri, que 

de acordo com o n.º 3 do artigo 17º, os documentos devem ser entregues até à data 

limite de apresentação das candidaturas. Assim, o júri mantém a decisão de 

exclusão da candidata. 

 

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. 

 

 

O JÚRI 

 

 

______________________________________ 

(Alfredo Santos) 

 

 

______________________________________ 

(Patrícia Silva) 

 

 

______________________________________ 

(Ana Cecília Ribeiro) 
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