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ATA N.º 2 

Ata da reunião do Júri do Procedimento concursal para provimento do cargo de Chefe de Unidade da Administração 

Direta com vista com vista à apreciação das candidaturas apresentadas 

 

Verificação dos requisitos formais de provimento e perfil exigidos 

 

---------- Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, reuniu-se no Edifício dos Paços deste Município o Júri 

do procedimento concursal referido em epígrafe, constituído por Rui Manuel Reixa da Cruz Silva, Chefe da Divisão de Obras 

Municipais do Município de Mira, na qualidade de Presidente do júri, e pelos vogais efetivos Paula Cristina da Silva Silvestre, Chefe 

da Divisão Administrativa e Financeira da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, em regime de substituição, e Ângela 

Maria Mendes Gonçalves Marques, Chefe da Divisão de Administração Geral e Financeira do Município de Arganil, a fim de 

procederem à apreciação das candidaturas apresentadas em sede do presente procedimento.-------------------------------------------------- 

---------- Ao presente procedimento foi apresentada uma única candidatura, dentro do prazo fixado para o efeito, pelo seguinte 

candidato: José Alberto Santos Castanheira, Licenciado em Engenharia Civil.-------------------------------------------------------------------------- 

---------- Apreciada a candidatura, com vista à verificação dos requisitos formais de provimento e perfil exigidos a que se alude no 

quadro ínsito na oferta da vaga publicitada na Bolsa de Emprego Público sob o código OE202009/0017, e atenta a documentação 

anexa ao respetivo formulário de candidatura, verifica-se que o candidato reúne os requisitos formais de provimento e perfil 

exigidos para o cargo em análise, desde logo e designadamente, pelo facto de ser trabalhador em funções públicas contratado ou 

designado por tempo indeterminado e contar, pelo menos, dois anos de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou 

categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível licenciatura e, pelo menos, dois anos de experiência profissional na área 

de atuação do cargo a prover e sendo titular de licenciatura, conforme determina o artigo 4.º do Anexo II ao Regulamento de 

Organização dos Serviços Municipais do Município de Arganil, na sua atual redação, publicado no Diário da República, 2.ª série, N.º 

21, em 30 de janeiro de 2020.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Termos em que o Júri deliberou, por unanimidade, convocar o referido candidato para a realização da entrevista pública de 

seleção, a ocorrer durante o mês de outubro, cuja data será oportunamente agendada e comunicada ao candidato. --------------------- 

---------- E nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada, sendo que para constar se lavrou a presente ata que vai ser 

devidamente assinada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Júri do procedimento concursal, 

 

 

 

 

 

 

Rui Manuel Reixa da Cruz Silva 

  

Paula Cristina da Silva Silvestre 

  

Ângela Maria Mendes Gonçalves Marques 
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