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Atø N.o 5 - do fúri

----------Ata da reunião do júri do procedimento concursal para constituição de relação
jurídica de emprego público por tempo determinado (termo .e"to¡, pelo prazo de dez -.r.r,a tempo parcial de três a seis horas/dia, parâ preenchimento de doze postos de trabalho
previstos e não ocupados, na CarreiralCategoria de Assistente Operacional (área de
educação- auxiliar de ação educativa) na modalidade de Contrato de Trabalho em Funções
Públicas, a que se refere o aviso de abertura do procedimento concursal no 561012017,
publicado no Diário da Repúbticar 2 série, de 18 de maio - Relatório de audiência prévia
dos candidatos excluídos na classificação da Avaliação curricular
-----------Aos vinte e um dias do mês de julho do ano dois mil e dezassete, pelas dezassete horas,
no edificio sede da Freguesia de Pombal, reuniu o júri do procedimento concursal comum para
ocupação de doze lugares de Assistente Operacional (área de educação - auxiliar de ação
educativa), por tempo determinado (termo certo) a tempo parcial de três a seis horas/áia,
constituído por António do Nascimento Lopes, Presidente da Junta de Freguesia, naqualidade de
Presidente do júri e os senhores Manuel de Jesus Ferreira Escalhorda, Tesoureiro da iunta, como
primeiro vogal efetivo e Sofia Inês Correia Freitas, Técnica Superior, segundo vogal efetivo, a
fim de deliberar sobre o seguinte:
-----------AUDIÊNCI¿, rnÉvn Dos cANDTDATos NÃo ApRovADos No ruÉrono
DE SELEÇAO ¿.V¿,t IAÇÃO CURRTCULAR-------
-----------Findo o prazo para os candidatos não aprovados no primeiro método de seleção -
avaliação curricular, no âmbito do procedimento concursal acima referido, dizerem por 

"r"iito 
o

que se lhes oferecesse, no quadro da respetiva audiência prévia, nos termos e paraos efeitos do no
2 de afügo 100" e artigo t22o, do Código do Procedimento Administrativo, aprovado em anexo
ao Decreto - Lei no 412015 de 7 de janeiro, verifica-se que:---
'----------A candidata Ana Cristina Costa Neves apresentou formulário de "exercício do direito de
participação de interessados" solicitando informação sobre a base da atribuição da nota na
classificação da avaliação curricular, solicitando ainda uma entrevista relativa ao procedimento
concursal.
-----------O júri deliberou por unanimidade manter a mesma classificação no método de seleção
avaliação curricular, indicando no referido formulário que embora a candidata referisse ter
efetuado dois estágios na ënea da educação com crianças, não juntou qualquer prova, pelo que ,
não pode ser considerado, conforme exigido na alínea c) do número onze ponto quatro do aviso
de abertura publicado no Diário da República, sendo que, a atribuição da valoração da
classificação, está de acordo com os parâmetros previstos na ata número um do júri, de vinte e
um de abril do ano em curso, para efeitos de escolha dos métodos de selegão e respetivos
parâmetros de avaliação e que a referida ata pode ser consultada pelos interessados de acordo
com o ponto número doze do aviso de abertura publicado no Diário da Repúblic,a,2u série, de
dezoito de maio de dois mil e dezassete. O Júri deliberou ainda, comunicar-lhe o teor desta
deliberação, por oficio registado.--
---------A candidata Célia Teresa Carvalho das Neves apresentou formulário de "exercício do
direito de participagão de interessados" alegando que além do que apresentou no cuuícul o para a
candidatura ao procedimento concursal, tem ainda conhecimentos próximos da dinâmica escolar,
considerando possuir as competências necessárias para o acompanhamento de crianças,
solicitando a oportunidade de ser avaliada no método de seleção seguinte.--
-------O júri deliberou por unanimidade manter a mesma classificação no método de seleção
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avaliação curricular, indicando no referido formulário que a atribuição da valoração da
classificação, está de acordo com os parâmetros previstos îa. ata número um do júri, de vinte e
um de abril do ano em curso, para efeitos de escolha dos métodos de seleção e respetivos
parâmetros de avaliagão. A referida ata pode ser consultada pelos interessados de acordo com o
ponto número doze do aviso de abertura publicado no Diário da Repúbli ca , 2u série, de dezoito
de maio de dois mil e dezassete. O Júri deliberou ainda, comunicar-lhe o teor desta deliberação,
por ofício registado.-
------------E nada mais havendo a 1'ratar a encerrada da qual para constar se lavrou a
presente ata que vai ser

O Presidente do
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