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Procedimento Concursal n.º 5/2020 
 

Ata nº 5 
Audiência prévia 

 

 
 

Aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, reuniu o Júri designado para o procedimento 

concursal comum, na modalidade de relação de emprego público por tempo indeterminado, para 1 (um) 

posto de trabalho previsto e não ocupado no Mapa de Pessoal do Município de Oliveira do Bairro na carreira 

e categoria de Técnico Superior na área de Engenharia Civil, por deliberação de Câmara Municipal, datada 

de 30 de julho de 2020, para analise das pronúncias apresentadas em sede de audiência dos interessados. 

Em sede de audiência prévia, veio o candidato António João Caetano Simões, informar que por lapso no 

ponto 7 do Formulário, requisitos de Admissão, não assinalou o campo “Sim” a confirmar que declarava que 

reunia os requisitos de admissão de acordo com o artigo 17.º da Lei Geral de Trabalho em Funções 

Públicas, contudo, o candidato não efetuou a declaração em sede de audiência prévia, tendo o Júri 

deliberado notificar o candidato para suprir deficiências, no prazo de 3 dias úteis, após notificação para o 

efeito (notificação efetuada em 15 de dezembro de 2020). ----------------------------------------------------------------  

O candidato António João Caetano Simões, no dia 16 de dezembro efetuou a declaração solicitada e 

remeteu a mesma para o Municipio. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Analisada aquela pronúncia e tendo o candidato António João Caetano Simões, em sede de audiência dos 

interessados e de suprimento de deficiências processuais, apresentado declaração de que reúne os 

requisitos previstos no artigo 17º da Lei nº 35/2014, de 20 de junho e justificação de que não assinalou o 

“Sim” no ponto 7 (Requisitos de admissão) do formulário de candidatura por lapso, o Júri deliberou por 

unanimidade readmitir a candidatura para todos os efeitos legais ao abrigo dos princípios da razoabilidade 

e da proporcionalidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em sede de audiência prévia, veio o candidato Mário Jorge Grave Vieira Henriques apresentar o formulário  

disponibilizado na página eletrónica dos Serviços (www.cm-olb.pt), conforme previsto e com os elementos 

contantes do artigo 19.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril e remeteu comprovativo, do envio da 

cédula profissional, como membro efetivo, pela Ordem dos Engenheiros, em 30 de outubro de 2020.  -------  

Estatui o n.º 3 do artigo 17º, conjugado com a alínea a) do n.º 2 do artigo 17.º, ambos da Portaria n.º 125-

A/2019, de 30 de abril, que o candidato deve reunir os requisitos legalmente exigidos, fixados na respetiva 

publicitação, até à data limite de apresentação da candidatura. ----------------------------------------------------------  

As candidaturas tinham de ser apresentadas até ao dia 19 de outubro de 2020, nos termos da oferta 

publicitada na Bolsa de Emprego Público, sob o código OE202010/0106. --------------------------------------------  

Analisada a pronúncia e tendo o candidato Mário Jorge Grave Vieira Henriques comprovado que reunia os 

requisitos (ser membro da Ordem dos Engenheiros) em 30 de outubro de 2020, data posterior à data limite 

de apresentação da candidatura, o Júri deliberou por unanimidade manter a exclusão da candidatura 

apresentada pelo candidato Mário Jorge Grave Vieira Henriques por ainda não ser membro efetivo da 

Ordem dos Engenheiros à data limite de apresentação da candidatura. -----------------------------------------------  

http://www.cm-olb.pt/
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Nestes termos, em cumprimento do artigo 24.º da Portaria 125-A/2019 de 30 de abril, inicia-se nesta data 

os procedimentos para a aplicação dos métodos de seleção, designadamente, Prova de Conhecimentos e 

Avaliação Curricular. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Júri deliberou agendada a Prova de Conhecimentos para o dia 2 de fevereiro de 2021, pelas 9h30m, a 

realizar no Edifício dos Paços do Concelho de Oliveira do Bairro. -------------------------------------------------------  

Mais deliberou, promover a notificação dos candidatos por e-mail com recibo de entrega da notificação ou 

por oficio registado, quando não exista informação do endereço de e-mail no processo de candidatura. -----  

As deliberações do júri foram tomadas por unanimidade. ------------------------------------------------------------------  

Por nada mais ter sido tratado, deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata que depois 

de lida e achada conforme, vai ser assinada pelos membros do Júri. --------------------------------------------------  

 

 

Presidente do Júri: 

 

 

 

Patrícia Alexandra Sousa Vela Cunha, Chefe de Divisão 

 

 

 

 

Vogais Efetivos: 

 

 

 

Andreia Cristina de Oliveira Pereira, Chefe de Divisão 

 

 

 

João Pinto, Chefe de Serviço em regime de substituição 

  



 

 
JV/JV  Pág. 3/4 

 

Lista de Candidatos 
 

Admitidos e Excluídos 

 
 

Procedimento concursal comum, na modalidade de relação de emprego público por tempo indeterminado, 

para 1 (um) posto de trabalho previsto e não ocupado no Mapa de Pessoal do Município de Oliveira do 

Bairro na carreira e categoria de Técnico Superior na área de Engenharia Civil,  

publicitado na 2ª Série do Diário da República, n.º 190, de 29 de setembro de 2020 e 

na Bolsa de Emprego Publico sob o código OE202010/0106 

 

 

 

1 - Candidatos admitidos, com indicação dos métodos de seleção a aplicar: 

 

Morada 
1º método de seleção 

obrigatório 
2.º método de seleção  

obrigatório 
Método de seleção facultativo 

Antonio João Caetano Simões Prova de Conhecimentos Avaliação Psicológica Entrevista Profissional de Seleção 

António Paulo Nobre Cipriano Prova de Conhecimentos Avaliação Psicológica Entrevista Profissional de Seleção 

Bárbara Carina Gonçalves Marinho Prova de Conhecimentos Avaliação Psicológica Entrevista Profissional de Seleção 

Diana Carina Pereira Cancela Prova de Conhecimentos Avaliação Psicológica Entrevista Profissional de Seleção 

Heliodoro Carlos da Costa Roque Prova de Conhecimentos Avaliação Psicológica Entrevista Profissional de Seleção 

João Pedro Soares Fernandes Prova de Conhecimentos Avaliação Psicológica Entrevista Profissional de Seleção 

Juliett da Silva Vicente Prova de Conhecimentos Avaliação Psicológica Entrevista Profissional de Seleção 

Mário Miguel Felix Pinto do Couto Prova de Conhecimentos Avaliação Psicológica Entrevista Profissional de Seleção 

Miguel Trigueiros de Martel Lima Prova de Conhecimentos Avaliação Psicológica Entrevista Profissional de Seleção 

Nuno Filipe Negrão Henriques Pereira Prova de Conhecimentos Avaliação Psicológica Entrevista Profissional de Seleção 

Pedro João Figueiredo Tavares Prova de Conhecimentos Avaliação Psicológica Entrevista Profissional de Seleção 

Raquel Sofia Maçãs Ramos Dolgner Prova de Conhecimentos Avaliação Psicológica Entrevista Profissional de Seleção 

Ricardo Saraiva de Almeida Prova de Conhecimentos Avaliação Psicológica Entrevista Profissional de Seleção 

Rui André Martins Canastro Prova de Conhecimentos Avaliação Psicológica Entrevista Profissional de Seleção 

Sara Laranjeira Ferreira Lindo Prova de Conhecimentos Avaliação Psicológica Entrevista Profissional de Seleção 

Sofia da Silva Costa Prova de Conhecimentos Avaliação Psicológica Entrevista Profissional de Seleção 

Tânia Maria da Rocha Vinagre Prova de Conhecimentos Avaliação Psicológica Entrevista Profissional de Seleção 

Tiago dos Santos Cristino Prova de Conhecimentos Avaliação Psicológica Entrevista Profissional de Seleção 

Vítor Manuel Simões Rosa Avaliação Curricular 
Entrevista de 
Avaliação de 
Competências 

Entrevista Profissional de Seleção 

 

2 – Candidatos excluídos, com indicação da fundamentação da exclusão: 

Mário Jorge Grave Vieira Henriques    a) 
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Patrícia Silva Moita    b) 

Nota: 

a) Por não ser membro efetivo da Ordem dos Engenheiros 

b) Por não possuir as habilitações literárias previstas no ponto 7.2 do aviso de abertura 

 

 

 

 

 

Presidente do Júri: 

 

 

 

Patrícia Alexandra Sousa Vela Cunha, Chefe de Divisão 

 

 

 

 

Vogais Efetivos: 

 

 

 

Andreia Cristina de Oliveira Pereira, Chefe de Divisão 

 

 

 

João Pinto, Chefe de Serviço em regime de substituição 
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