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Procedimento Concursal Comum para Contratação em Regime de Contrato de Trabalho em 

Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo, para ocupação de 

Carreira/Categoria de Técnico Superior na área de História de Arte 

 

Aos nove dias do mês de abril

Paço dos Távoras, pelas quinze

identificado em epígrafe, nomeado por Despacho da Senhora 

Mirandela, datado de nove de novembro de dois mil e vinte

membros: 

- Presidente: Maria de Fátima Verdelho Fontoura, Chefe da Divisão de Desenvolvimento Cultural, 

Turístico e Saúde do Município de Mirandela;

- Vogais efetivos: Isidro Miguel Tavares Gomes e Jorge Carlos Pinto Figueiredo Sarmento, 

Técnicos Superiores do Município de Mirandela 

A reunião teve por objetivo proceder 

audiência dos interessados, na sequência da exclus

Entrevista Profissional de Seleção

Depois de analisar as alegações

dos interessados, o júri delibe

fundamentos:  

A convocatória para a realização da Entrevista Profissional de Seleção enviada 

março do ano de dois mil e vinte 

endereço eletrónico da candidata, o que levou ao não conhecimento da convocatória.

O júri deliberou, por unanimidade, 

Entrevista Profissional de Seleção à candidata, para o dia 16 de abril de 2021, às 14h

Museu Municipal Armindo Teixeira Lopes, sito na Rua Coronel Sarmento Pimentel, 5

Mirandela.  

Deliberou ainda, para os devidos efeitos, notificar a candidata desta decisão.

E, não havendo outros assuntos a tratar no que se refere a este proce

presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai ser assinada pelos membros do júri.
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ATA N.º 6 

 

abril do ano de dois mil e vinte e um, na Sala de Reuniões do 1º piso do 

quinze horas e trinta minutos, reuniu o Júri do Procedimento Concursal 

identificado em epígrafe, nomeado por Despacho da Senhora Presidente da Câmara Municipal de 

Mirandela, datado de nove de novembro de dois mil e vinte, estando presentes os seguintes 

Presidente: Maria de Fátima Verdelho Fontoura, Chefe da Divisão de Desenvolvimento Cultural, 

io de Mirandela; 

Vogais efetivos: Isidro Miguel Tavares Gomes e Jorge Carlos Pinto Figueiredo Sarmento, 

Técnicos Superiores do Município de Mirandela  

A reunião teve por objetivo proceder à verificação da alegação apresentada no âmbito do direito de 

ência dos interessados, na sequência da exclusão da candidata por falta de comparência

Entrevista Profissional de Seleção. 

ões feitas pela candidata, Ana Rita Serra Franco

dos interessados, o júri deliberou, por unanimidade, concordar com o exposto

para a realização da Entrevista Profissional de Seleção enviada 

do ano de dois mil e vinte e um, via correio eletrónico, continha um erro na designação do 

ereço eletrónico da candidata, o que levou ao não conhecimento da convocatória.

eliberou, por unanimidade, dar deferimento à reclamação apresentada e 

Entrevista Profissional de Seleção à candidata, para o dia 16 de abril de 2021, às 14h

Museu Municipal Armindo Teixeira Lopes, sito na Rua Coronel Sarmento Pimentel, 5

Deliberou ainda, para os devidos efeitos, notificar a candidata desta decisão.

E, não havendo outros assuntos a tratar no que se refere a este procedimento concursal, foi lavrada a 

presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai ser assinada pelos membros do júri.
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 Posto de Trabalho da 

Referência B 

na Sala de Reuniões do 1º piso do 

horas e trinta minutos, reuniu o Júri do Procedimento Concursal 

Presidente da Câmara Municipal de 

, estando presentes os seguintes 

Presidente: Maria de Fátima Verdelho Fontoura, Chefe da Divisão de Desenvolvimento Cultural, 

Vogais efetivos: Isidro Miguel Tavares Gomes e Jorge Carlos Pinto Figueiredo Sarmento, 

apresentada no âmbito do direito de 

por falta de comparência na 

Ana Rita Serra Franco, em sede de audiência 

exposto, com os seguintes 

para a realização da Entrevista Profissional de Seleção enviada no dia nove de 

continha um erro na designação do 

ereço eletrónico da candidata, o que levou ao não conhecimento da convocatória. 

dar deferimento à reclamação apresentada e marcar nova 

Entrevista Profissional de Seleção à candidata, para o dia 16 de abril de 2021, às 14h30m, no 

Museu Municipal Armindo Teixeira Lopes, sito na Rua Coronel Sarmento Pimentel, 5370-326 

Deliberou ainda, para os devidos efeitos, notificar a candidata desta decisão. 

dimento concursal, foi lavrada a 

presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai ser assinada pelos membros do júri. 
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