ATA NÚMERO CINQUENTA E NOVE – DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZOITO DE
DEZEMBRO DE DOIS MIL E CATORZE.
Aos dezoito dias de dezembro de dois mil e catorze na Junta de Freguesia de Buarcos, com Sede na
Rua do Barreiro, n.º 5, reuniu o executivo da Junta de Freguesia com a presença de todos os seus
membros eleitos, Senhores José Manuel Matias Tavares - Presidente, Rui André Pinto Duarte Secretário, António Manuel Faim Cardoso - Tesoureiro, Maria de Lurdes Antunes Palaio e Pedro
Daniel Sousa Farinha Martins dos Santos – Vogais.
Após a verificação de Quórum, o Senhor Presidente deu início aos trabalhos.
O executivo aprovou a Ata da última reunião ordinária, efetuada no dia 11 de dezembro.
Procedeu-se à leitura e análise do expediente e correspondência recebida.
O Executivo analisou a inscrições feitas para a cedência de cabaz de Natal a famílias carenciadas, tendo
por base a triagem realizada pelo Serviço Social da Junta de Freguesia.
Com base nas inscrições o Executivo deliberou a cedência de 100 cabazes de Natal, proporcionando
assim um Natal mais caloroso e afetivo às famílias necessitadas.
O Executivo procedeu ainda ao planeamento dos trabalhos necessários para dar resposta ao evento de
Atletismo S. Silvestre, evento que conta já com a inscrição de cerca de 1250 atletas. Os trabalhos
agendados prendem-se com a logística da marcação do circuito, fornecimento e colocação de
gradeamentos e fita sinalizadora, disponibilização de pontos de luz, assim como som e luz durante a
prova.
Procedimento concursal comum de recrutamento para o preenchimento de um posto de trabalho de
Assistente Técnico, da carreira geral de Assistente Técnico, em regime de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado.
ATA DA REUNIÃO DO JÚRI PARA APRECIAÇÃO DAS CANDIDATURAS PARA EFEITOS DE
ADMISSÃO E EXCLUSÃO
No dia dez de dezembro de dois mil e catorze, nas instalações da Freguesia de Buarcos, reuniu o júri
do concurso em epígrafe: - José Manuel Matias Tavares, Presidente da Junta de Freguesia, como
Presidente do Júri, Marlene Maria Leal Parracho dos Santos, Técnica Superior da Divisão
Administrativa e de Recursos Humanos CMFF, como primeiro vogal efetivo e, Maria de Lurdes
Antunes Palaio, Vogal do Executivo da Freguesia de Buarcos, que substitui o Presidente do Júri nas
suas faltas e impedimentos, como segundo vogal efetivo, a fim de deliberarem sobre a admissão ou
exclusão dos candidatos ao referido concurso.
Candidatos Admitidos
1 – Ana Raquel Santos Oliveira (a)
2 – Andreia Marina Samelo Bernardes
3 – Gonçalo Nunes Santos Monteiro
4 – Mariana Oliveira Vieira Lima
5 – Maria Eduarda da Mota Veiga Regêncio Ferreira Sereno
6 – Catarina Sofia Santos Cruz Nogueira
7 – Margarida Manuela Cantante Carvalho Rodrigues Dionísio
Diz ter vínculo à Função Pública, o que não corresponde à verdade (está a fazer estágio profissional,
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que não lhe confere vinculo), nem apresenta qualquer declaração de vínculo à F.P. Admitida como
candidato sem vínculo.
Candidatos Excluídos
1 - Maria do Rosário Cação da Costa Pinto (b)
2 - Susana Raquel Gonçalves Apóstolo (c)
Não apresentou prova de ter concluído o curso de secretariado. Apresentou prova de frequência de
dois anos letivos, não de conclusão do curso (certidão ou diploma).
Excluído por falta de currículo – motivo de exclusão previsto na alínea c) do n.º 11.1 do aviso
concursal 12389/2014, 2.ª Série do DR de 05/11/2014.
Foram ainda a discussão o planeamento dos trabalhos de rua a realizar, nomeadamente a limpeza de
ruas e valetas, conforme responsabilidade da freguesia.
Em conformidade com o art.º 30.º, da Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º
145-A/2011, de 6 de abril e com o n.º 2 do art.º 100.º do CPA, o Júri decidiu proceder à audiência dos
candidatos excluídos, por escrito, e disso notificar os mesmos, via E-mail com recibo de entrega da
notificação.
Por fim, o Júri deliberou afixar no placar da Freguesia de Buarcos, e respetiva disponibilização na
página eletrónica da Freguesia (www.saojuliao.pt), para poder ser consultada, a relação de
candidatos admitidos, após a conclusão do exercício de participação dos interessados.
Não havendo mais nada a tratar o Presidente do Júri deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a
presente ata, que vai ser assinada por todos os membros do Júri.
Foram ainda presentes vários requerimentos, solicitando a passagem de atestados para diversos fins,
que, por despacho do senhor Presidente, ao abrigo do n.º 2 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 135/99, de
22 de abril, foram deferidos.
Não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Sr. Presidente, declarada encerrada a reunião e para
constar, se lavrou a presente ata sob a responsabilidade do Sr. Secretário e que vai ser assinada por
todos os membros presentes.
Presidente:
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