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ATA N.º 3 

RELAÇÃO DEFINITIVA DOS/AS CANDIDATOS/AS ADMITIDOS/AS 
 

Ao trigésimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, nesta vila da Nazaré, no 

Edifício dos Paços do Concelho, reuniram os senhores Helena Isabel Custódio Pisco Pola Piló, Chefe da 

Divisão Administrativa e Financeira e Presidente do Júri; Luís Filipe de Sousa Cardeira, Técnico Superior, 

que substituirá a Presidente nas suas faltas e impedimentos; e Júlio Alexandre Cibreiros Estrelinha, 

Técnico Superior, os quais constituem o júri do concurso referenciado em epígrafe, aberto por aviso n.º 

43/2021, datado de 7 de julho de 2021 (Oferta BEP OE202107/0217), a fim de, nos termos do disposto 

na alínea a) do n.º 2 do artigo 17.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua atual redação, 

procederem à apreciação das alegações oferecidas pelos/as candidatos/as que haviam sido 

notificados/as da intenção de serem excluídos/as; à elaboração da relação definitiva da candidata 

admitida e à marcação da data e local da entrevista profissional de seleção. 

Analisado o processo do concurso, verificou-se que não foram apresentadas quaisquer 

alegações por parte dos/as candidatos/as notificados/as para o efeito, em sede de direito de audiência 

dos/as interessados/as. Assim, o júri tomou por unanimidade as seguintes deliberações: 
 

1. Considerar definitivamente excluídos/as os/as candidatos/as constantes como tal na retificação da 

ata n.º 2 - Relação dos/as Candidatos/as Admitidos/as e Excluídos/as, datada de 28 de julho de 

2021, com os fundamentos aí indicados; 
 

2. Tornar pública a seguinte relação definitiva da candidata admitida ao concurso referido em 

epígrafe: 

 Ana Margarida Gonçalves Raimundo. 
 

3. Voltar a notificar os/as candidatos/as excluídos/as, dando-lhes conhecimento das garantias fixadas 

no n.º 1 do artigo 31.º da portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua atual redação, 

relativamente à interposição de recurso hierárquico; 
 

4. Convocar a candidata admitida para a realização da entrevista profissional de seleção, a ter lugar no 

Edifício dos Paços do Concelho da Nazaré, sito na Avenida Vieira Guimarães n.º 54, 2450-951 

Nazaré, no próximo dia 24 de agosto, às 11 horas.  
 

O processo poderá ser consultado no Edifício dos Paços do Concelho da Nazaré, em dias úteis, 

entre as 9h00 e as 13h00 e as 14h00 e as 16h30, no Setor de Recursos Humanos ou na página eletrónica 

www.cm-nazare.pt -  Informar > Recursos Humanos > Recrutamento. 
 

 Nada mais havendo a tratar e para constar, lavrou-se a presente ata que foi aprovada pelo júri 

por unanimidade e vai ser assinada por todos os seus membros. 
 

O Júri 

______________________________________ 
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