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- - - Ao décimo segundo dia do mês de março do ano de doís mil e vinte e um, no Edifício da Sede da

Junta de Freguesia de Vilela, reuniu o júri do concurso mencionado em epígraÍe, constituÍdo pela
Presidente do Júri, a Chefe da Divisão Administrativa do MunicÍpio de Paredes, Dra. Verónica de Brito
Castro, pela Dirigente lntermédia de 3,0 Grau da Unidade de Gestão de Recursos Humanos do Municipio
de Paredes, Dra. Maria Manuela Ribeiro e Rocha de Magalhâes, e pelo Técnico Superior Licenciado em
Solicitadoria do Município de Paredes, Dr, Joaquim Vitorino Garcês Santos, para analisar as possíveis

alegaçÕes apresentadas pelos (as) candidatos (as) excluído (as)

no âmbito da audiência

dos

- - - Terminado o prazo da audiência dos interessados, constatou-se que não existiram pronúncias, e
uma vez que só existe uma candidata admitida, Ana Paula Nogueira de Sousa, o Júri deliberou, por
unanímidade, aplicar apenas como mélodo de seleção a Avaliação Curricular, coníorme o estabelecido

na alÍnea l) do aviso de abertura e em cumprimento com o disposto no n,0 6 do artigo 10,0 da Lei n.0
11212017 de 29 de dezembro.-.

- - - O Júri deliberou ainda que, a aplícação do método de selecão - Avaliacão Curricular, será no

próximo dia 23 de marco de 2021. pelas 10h30m. na Sede da Junta de Freguesia de Vilela, sito na
Rua da Junta de Freouesla n,0 24, 4580,134.Vi|ela, não sendo necessário a candidata admitida estar
presenle na aplicaçâo do método de seleçâo,-

---

Mais deliberou este Júri que, a candidata Ana Paula Nogueira de Sousa, será notiÍicada

pessoalmente, através dos serviços administrativos da Freguesia de Vilela, coníorme o previsto na alínea
b) do artigo 10,0 conçiliado com o n,01 do arligo 24,0 da Portaria n,0125-N2019 de 30 de

abril,---

- - - Para constar ss [avrou a presente ata que depois de lida em voz alta, e por achada conÍorme, vai por

todos ser
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CANDIDATA ADMITIDA
NOME

Ana Paula Nogueira de Sousa

CANDTDATOS (AS) EXCLUíDo§ (AS)

NOME

Bárbara Raquel Alves Coelho
Cristiana Filipa Ferreira Barros
Filipa Atexandra da Silva Cerdeira
Jéssica Beatriz Ferreira Teixeira
Lara de Fátima Mírra Martins
Liliana lsabel Moreira Sousa
Maria de Fátima Lanhoso Sepúlveda Rangel Machado Vieira
MOTIVO EXCLUSÃO: O concurso destina-se exclusivamente a trabalhadores que se encontrem
abrangidos pela Lei n,0 11212017, de 29 de dezembro.
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