ATA N.º 7
Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público, em
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para
preenchimento de 5 postos de trabalho da carreira e categoria de Assistente Operacional (área
funcional: HIGIENE URBANA - CANTONEIRO) – 5 postos de trabalho
Aos 21 dias do mês de fevereiro ano de dois mil e vinte e dois, na sede da Junta de Freguesia da
Misericórdia, reuniram os membros que compõem o Júri do procedimento concursal comum em
título identificado, cuja composição e identificação é a que seguidamente se enumera, conforme
deliberação da Junta de Freguesia, datada de 30 de abril de 2021: -------------------------------------------Presidente: Bianca Guido de Castro, Chefe de Divisão de Espaço Público e de Licenciamento da Junta
de Freguesia da Misericórdia; -----------------------------------------------------------------------------------1º vogal efetivo: João Carlos Paiva de Carvalho, Encarregado Geral Operacional, da Junta de
Freguesia da Misericórdia ------------------------------------------------------------------------------------------------2º vogal efetivo: Paulo Alexandre Silva de Sousa, Encarregado Operacional, da Junta de Freguesia da
Misericórdia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estando presentes todos os elementos do Júri, e cumprindo-se, assim, o estipulado no art. 15.º da
Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril com a redação introduzida pela Portaria n.º 12-A/2021 de 11
de janeiro (adiante Portaria), deu-se início à reunião que teve por finalidade deu-se início à reunião
que teve por objetivo proceder à análise de eventuais pronúncias apresentadas no âmbito do
exercício do direito de audiência dos interessados do projeto de lista de ordenação final e proceder à
elaboração da lista de ordenação final. ------------------------------------------------------------------------------1) Audiência dos Interessados:-------------------------------------------------------------------------------------------Terminado o prazo de audiência dos interessados, e não se tendo verificado a apresentação de
quaisquer pronúncias no prazo concedido, deliberou o Júri converter projeto de lista unitária de
ordenação final dos candidatos em lista de ordenação final. ----------------------------------------------------Salienta-se, apenas, a receção de alguns e-mails a solicitar informação sobre a data de inicio de
funções e sobre a disponibilidade para ocupação do posto de trabalho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Lista de ordenação final: ----------------------------------------------------------------------------------------------1.º Rui Fernando Santos Sanches - 16,00 valores -------------------------------------------------------------------2.º Ruben Miguel Loureiro Elias Miranda - 15,75 valores --------------------------------------------------------3.º Pedro Daniel Ferreira Duarte - 15,55 valores -------------------------------------------------------------------4.º Hugo Manuel de Jesus Gaspar Carvalho - 15,30 valores -----------------------------------------------------5.º Rui Manuel Ribeiro Vitória - 15,00 valores -----------------------------------------------------------------------6.º Idalina Rodrigues dos Santos Cândido - 14,85 valores --------------------------------------------------------7.º Carminda Conceição Feiteira Figueira - 14,45 valores --------------------------------------------------------8.º Daniela Oliveira da Silva - 14,40 valores --------------------------------------------------------------------------9.º Carlos Manuel Gonçalves Fausto de Carvalho - 14,10 valores ----------------------------------------------10.º Guilherme Luís Lopes Azevedo Pinto - 13,95 valores --------------------------------------------------------11.º Ana Lúcia Monteiro Pinto - 13,75 valores-----------------------------------------------------------------------12.º Jonathan Baião - 13,65 valores------------------------------------------------------------------------------------Procedimento concursal comum - Carreira e categoria de Assistente Operacional (área funcional: Higiene Urbana
/Cantoneiro) - 5 postos de trabalho

1

13.º Érica Melissa Gaudêncio Batista Silva - 13,60 valores -------------------------------------------------------14.º Edgar Emanuel Freitas dos Reis - 13,55 valores ---------------------------------------------------------------15.º Rita Margarida Dias Castro e Brito Medori - 13,55 valores ------------------------------------------------16.º Eder Aparecido Santos Lima - 13,25 valores -------------------------------------------------------------------17.º Samuel Filipe Ferreira Saraiva - 13,10 valores -----------------------------------------------------------------18.º Marco André Antunes Teixeira - 12,90 valores ---------------------------------------------------------------19.º Aldina Joana Rodrigues Graça - 12,30 valores -----------------------------------------------------------------20.º Emília André Dias - 11,65 valores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberou, ainda o Júri, em conformidade com o disposto no n.º 2 do art. 28.º da Portaria, submeter
a lista unitária de ordenação final a homologação do Dirigente Máximo do Serviço – Junta de
Freguesia (de acordo com o disposto no art. 2.º, n.º 2, al. b) do D.L. 209/2009 de 03 de setembro),
acompanhada das restantes deliberações tomadas no âmbito do presente procedimento, incluindo
as relativas à admissão e exclusão dos candidatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Notificação e Publicitação: -------------------------------------------------------------------------------------------Nos termos do disposto no art. 28.º, n.º 4 da Portaria, os candidatos, serão notificados do ato de
homologação da lista de ordenação final através de email, nos termos do disposto no n.º 1 do art
10.º da Portaria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para efeitos do disposto no n.º 5 do citado art. 28.º da Portaria, após homologação, a lista unitária
de ordenação final é afixada na Freguesia em local visível e público e disponibilizada no seu sítio da
Internet, sendo ainda publicado um aviso na 2.ª série do Diário da República com informação sobre
a sua publicitação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------As presentes deliberações foram tomadas por unanimidade, e não havendo mais nada a tratar, foi
encerrada a reunião e para constar se lavrou a presente ata que depois de lida vai ser assinada todos
os membros do Júri. -----------------------------------------------------------------------------------------------Fazem parte integrante da presente ata: -----------------------------------------------------------------------------Anexo I – Lista de ordenação final, o qual será publicitada no site e afixada na sede da Freguesia.---Presidente do Júri
___________________________________
Bianca Guido de Castro
1º Vogal Efetivo
___________________________________
João Carlos Paiva de Carvalho
2º Vogal Efetivo
___________________________________
Paulo Alexandre Silva de Sousa
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ANEXO I
Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público, em
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para
preenchimento de 5 postos de trabalho da carreira e categoria de Assistente Operacional (área
funcional: HIGIENE URBANA - CANTONEIRO) – 5 postos de trabalho
LISTA UNITÁRIA DE ORDENAÇÃO FINAL
Nos termos e para os efeitos dos art.s 26.º e 28.º, n.º 5 da Portaria 125-A/2019, de 30 de abril, na
redação da Portaria 12-A/2021, de 11 de janeiro, publicita-se a lista de ordenação final do
procedimento em título identificado:
1º Rui Fernando Santos Sanches - 16,00 valores
2º Ruben Miguel Loureiro Elias Miranda - 15,75 valores
3º Pedro Daniel Ferreira Duarte - 15,55 valores
4º Hugo Manuel de Jesus Gaspar Carvalho - 15,30 valores
5º Rui Manuel Ribeiro Vitória - 15,00 valores
6º Idalina Rodrigues dos Santos Cândido - 14,85 valores
7º Carminda Conceição Feiteira Figueira - 14,45 valores
8º Daniela Oliveira da Silva - 14,40 valores
9º Carlos Manuel Gonçalves Fausto de Carvalho - 14,10 valores
10º Guilherme Luís Lopes Azevedo Pinto - 13,95 valores
11º Ana Lúcia Monteiro Pinto - 13,75 valores
12º Jonathan Baião - 13,65 valores
13º Érica Melissa Gaudêncio Batista Silva - 13,60 valores
14º Edgar Emanuel Freitas dos Reis - 13,55 valores
15º Rita Margarida Dias Castro e Brito Medori - 13,55 valores
16º Eder Aparecido Santos Lima - 13,25 valores
17º Samuel Filipe Ferreira Saraiva - 13,10 valores
18º Marco André Antunes Teixeira - 12,90 valores
19º Aldina Joana Rodrigues Graça - 12,30 valores
20º Emilia André Dias - 11,65 valores
21.02.2022
Presidente do Júri
___________________________________
Bianca Guido de Castro
1º Vogal Efetivo
___________________________________
João Carlos Paiva de Carvalho
2º Vogal Efetivo
___________________________________
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