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PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM DE RECRUTAMENTO 

 
---------- Ata número quatro ---------- 

 
-------- Aos trinta e um dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, pelas nove horas e trinta minutos, 

reuniu, no gabinete da direção, o júri de seleção de candidatos a 5 (cinco) postos de trabalho, categoria 

de assistente operacional em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo, 

tendo em vista assegurar necessidades transitórias ao abrigo da alínea h) do n.º 1 do artigo 57.º da Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas – Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, e 

constituição de reserva de recrutamento interna para os mesmos postos de trabalho, em regime de 

contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo para assegurar necessidades transitórias., 

por despacho do Diretor do agrupamento, do dia vinte e nove do mês de outubro de dois mil e vinte, 

com a seguinte ordem do dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Ponto um - Elaboração da lista unitária de ordenação final; ---------------------------------------------- 

-------- Ponto dois – Homologação da lista unitária de ordenação final. ------------------------------------------ 

-------- Dado que foi concedida tolerância de ponto para o dia vinte e quatro de dezembro de dois mil 

e vinte o júri decidiu por unanimidade alargar a apreciação das alegações da audiência de interessados 

até ao dia trinta de dezembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Relativamente ao ponto um da ordem de trabalhos e tendo em conta que não se verificaram 

quaisquer reclamações relativamente à lista final de ordenação dos candidatos, resultante da 

aplicação do método de seleção, procedeu-se à elaboração da lista unitária de ordenação final. -------- 

-------- Em relação ao ponto dois foi entregue ao diretor do agrupamento a lista unitária de ordenação 

final, para homologação. Dando cumprimento ao disposto nos pontos 4 e 5 do art.º 28.º da Portaria 

125-A de 2019, de 30 de abril, os candidatos serão notificados do ato de homologação da lista de 

ordenação final. Esta lista será afixada em local visível e público da escola secundária de Tondela e 

disponibilizada no seu sítio da Internet do agrupamento. Será ainda publicado um aviso na 2.ª série do 

Diário da República com informação sobre a sua publicitação. ---------------------------------------------------- 

-------- E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, 

que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada nos termos da lei. -----------------------------------------------  

 ------- O presidente: Luís Filipe Rodrigues da Costa -------------------------------------------------------------------  

------- O primeiro vogal: Fernanda Maria do Amaral Rodrigues Pereira ------------------------------------------  

------- O segundo vogal: Teresa Maria Marques Braz Antunes------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


