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UNIÃO DAS FREGUESIAS DE OEIRAS E S. JULIÃO DA BARRA, 

PAÇO DE ARCOS E CAXIAS 

PROCEDIMENTO CONCURSAL DE REGULARIZAÇÃO DE VÍNCULOS PRECÁRIOS  
PARA O PREENCHIMENTO DE 1 POSTO DE TRABALHO  

PARA A CARREIRA E CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL 
 
 
 

ATA NÚMERO DOIS 
 

No dia três de Dezembro de dois mil e dezoito, na sede da União das Freguesias, em Oeiras, reuniu 
o Júri do procedimento concursal no âmbito do programa de regularização extraordinária dos 
vínculos precários, para a constituição de relação jurídica de emprego público em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, tendo em vista o 
preenchimento de um posto de trabalho para a carreira e categoria de Assistente Operacional do 
mapa de pessoal da União das Freguesias de Oeiras e S. Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias, 
conforme Deliberação nº 157/2018 de 15 de novembro de 2018, estando presentes Mónica da 
Silva Chambel – Técnica Superior, na qualidade de Presidente, Maria Júlia Lopes Furtado Lourenço 
dos Santos – Técnica superior e Maria Teresa de Jesus Coimbra – Coordenadora Técnica, na 
qualidade de Vogais. 
 
A presente reunião teve como ordem de trabalhos analisar os seguintes assuntos: 
 
Ponto Único – Proceder à verificação dos requisitos de admissão dos candidatos ao concurso e 
proceder à elaboração da lista de admitidos e excluídos; 
 
1 – Procedendo à verificação de cada uma das candidaturas, o júri deliberou, por unanimidade, 
admitir o candidato a seguir indicado, atendendo a que os requerimentos foram entregues dentro 
do prazo fixado, encontrando-se formulado em conformidade com o aviso de abertura e o 
interessado possuir os requisitos exigidos, não tendo deficiências a suprir: 
 
- José Carlos Rodrigues Cardoso; 
 
Foram excluídos por não possuírem os requisitos exigidos no artº 3º da Lei nº 112/2017, de  29 de 
Dezembro, os seguintes candidatos: 
 
- Paulo Alexandre Costa Bica  Pereira; 
- Murillo Toshio Gracia Menna Hanada; 
- Nelson Lima. 
 
 
O júri deliberou promover a audiência escrita dos interessados, para que no prazo de 10 dias úteis, 
nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 121º e 122º do Código do Procedimento 
Administrativo, possam, querendo, apresentar os motivos da eventual discordância com a 
exclusão, utilizando obrigatoriamente o formulário tipo, disponível na página de internet da União 
de Freguesias de Oeiras e S. Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias - https://www.f-oeiras-
pacodearcos-caxias.pt/. 
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Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que será 
assinada pelos elementos do júri deste procedimento concursal, propondo que se divulge na 
página de internet da União de Freguesias de Oeiras e S. Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias, da 
qual se dará conhecimento a todos os candidatos-www.jf-oeiras.pt.  
 
 
 
 
 
A Presidente do Júri:  
 
 
 
Mónica da Silva Chambel 
 
 
A Vogal: 
 
 
 
Maria Júlia Lopes Furtado Lourenço dos Santos 
 
 
A Vogal: 
 
 
 
Maria Teresa de Jesus Coimbra 

 

 

 

 

 

    

 


