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Júri do procedimento concursal comum para recrutamento em regime de contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado de um Assistente Operacional 

 

Ata n.º 2 

 

----Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de 2019, pelas 15 horas, reuniu na sede da Junta de 

Freguesia da União das Freguesias de Évora, o júri do procedimento concursal comum para 

recrutamento em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado de 

um Assistente Operacional, designado por deliberação da Junta de Freguesia em reunião de três de 

agosto de 2019, aberto com o código OE201908/0596, publicado na BEP - Bolsa de Emprego 

Público em 6 de setembro de 2019, constituído pelo Presidente do Júri, António Danado, advogado, 

1º vogal efetivo, Alexandra Costa, Assistente Técnica da União das Freguesias de Évora e 2º vogal 

efetivo, António Correia, Assistente Técnico da Câmara Municipal de Évora, para proceder à 

análise das reclamações apresentadas pelos candidatos excluídos na sequência de lista de exclusão 

dos candidatos proposta pelo júri no dia 14 de outubro 2019.----------------------------------------------- 

Os seguintes candidatos apresentaram reclamações, aqui descriminadas, às quais foi decidido enviar 

resposta individual, de acordo com os seguintes termos:----------------------------------------------------- 

1- Ricardina Teresa Vitorino Estrompa reclamou no sentido de vir, extemporaneamente 

apresentar a documentação em falta e ainda perguntar quais os documentos.----------------------------- 

----Entende o Júri, não ser possível o suprimento das faltas de documentação, acrescentando ainda 

que toda a documentação exigida se encontra devidamente tipificada no aviso de concurso 

publicitado, pelo que, se entende indeferir a reclamação apresentada.------------------------------------ 

2- Ana Isabel Sofio Violante vem requerer a junção da documentação em falta que, por lapso, não 

anexou com a apresentação da candidatura.-------------------------------------------------------------------- 

----Entende o Júri, não ser admissível a aceitação da mesma, porquanto violaria o princípio de 

igualdade de tratamento entre os demais candidatos previsto constitucionalmente.--------------------- 

3- Marta Filipa de Almeida Pontes do Valle Cançado solicita esclarecimentos, não colocando em 

causa a posição já assumida pelo Júri mas invocando que prestou declaração sob compromisso de 

honra de que, é detentora da carta de condução da categoria B, embora não tenha juntado 

documento comprovativo tal como exigido no n.º 7 alínea a) e f) do aviso.------------------------------- 

----Entende assim o Júri, indeferir a reclamação/pedido de esclarecimento apresentado pelo 

candidato.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4- Susana Cristina Serranito Baião Saramago apresenta uma reclamação que, para além de 

ofensiva, constitui um crime de difamação e de injúria aos membros do Júri no exercício das suas 

funções, crime este qualificado nos termos do artigo 132.º do Código Penal.----------------------------- 

----Não cabe ao Júri desvendar se os candidatos se encontram nas condições exigidas no aviso de 

concurso. Cabe ao candidato apresentar a documentação comprovativa da mesma. Entende assim 
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o Júri, não só indeferir a pretensão da candidata mas requerer extração de certidão da mesma com 

vista a procedimento criminal contra a mesma.--------------------------------------------------------------- 

5- Hélder Manuel Casaca Marranita apresenta reclamação no sentido de confirmar que não 

entregou cópia do cartão de cidadão e de não saber como confirmar os pontos a), b), e f) do aviso.-- 

Entende o Júri que a alínea a) e b) seria facilmente comprovada com a entrega do cartão de cidadão. 

----Quanto à alinea f), bastaria entregar cópia da carta de condução. Como não o fez, não pode o 

Júri adivinhar se o mesmo é de facto titular da carta de condução, condição necessária e exigida 

para o concurso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6- Núria Sofia Vicente Moreira Cuco apresenta reclamação no sentido de solicitar prazo para 

entrega dos documentos em falta.-------------------------------------------------------------------------------- 

----Tal como já foi respondido, não seria admissível apresentar documentos fora de prazo sob pena 

de violar o princípio de igualdade.------------------------------------------------------------------------------ 

7- Maria da Glória Rosário Henriques Sapata vem invocar que não foi procedida a qualquer 

verificação, pelos serviços administrativos da Junta de Freguesia, dos documentos entregues com a 

candidatura.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Entende o Júri que não cabia aos serviços administrativos proceder a essa verificação, 

competência adstrita nos termos da Portaria 125-A/2019 ao Júri do concurso, pelo que, se indefere 

a pretensão da requerente.---------------------------------------------------------------------------------------- 

8- Katia Regina Teixeira Vasconcellos vem solicitar informação do prazo para entregar a 

documentação em falta.------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Importa desde já informar que a audiência prévia tem como fim a verificação de eventuais erros 

cometidos pelo Júri na apreciação das candidaturas. Não tem como finalidade suprir as faltas dos 

candidatos. Assim, informamos que no tocante a esta candidata a rejeição se torna definitiva.------- 

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

----Tendo em conta a análise de todas as reclamações, entende o Júri manter a posição 

anteriormente assumida, a 14 de Outubro de 2019, admitindo apenas os candidatos Ruí Pedro 

Nunes Cabeçana, Rute Isabel Galvão Melro e Margarida de Jesus da Silva Vargas. Para tal 

delibera o Júri, igualmente agendar a prova de conhecimentos para o dia 17 de Dezembro pelas 

10:00 horas, propondo como matérias a testar: Código do procedimento administrativo, Lei 75/2013 

de 12 de Setembro e Dec. Lei 192/2015(SNC- AP).---------------------------------------------------------- 

O Júri, 

 

PRESIDENTE (António Danado) _________________________________________________ 

 

1ª. VOGAL (Alexandra Costa) ___________________________________________________ 

 

2º. VOGAL (António Correia) ___________________________________________________ 


