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PROCEDIMENTO POR MOBILIDADE INTERNA DA CARREIRA DE ASSISTENTE OPERACIONAL 
PARA A ÁRA DE JARDINAGEM E SERVIÇOS OPERACIONAIS DIVERSOS 

 
 

Aos vinte seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, na vila de Porto de Mós, Edifício 
dos Paços do concelho, reuniu o Júri designado para o procedimento supra referenciado, 
constituído pelo Chefe de Divisão de Obras Públicas, Serviços Municipais e Ambiente, Eng.º José 
Fernandes, o Técnico Superior de Ambiente, Engº José Carlos Dias Vinagre, na qualidade de 
Presidente e vogal do Júri do procedimento e o Chefe de Divisão Financeira, Recursos Humanos 
e Gestão administrativa, Dr. Rogério Paulo Fernandes Nunes, que substitui o 2º vogal efetivo 
Engº Marina Maria Pires Vala, por se encontrar ausente de férias, em cumprimento do despacho 
do Senhor Presidente da Câmara exarado em 09 de junho de 2020. 
 
Após ter procedido á verificação dos elementos juntos ao processo, nomeadamente aos 
requisitos exigidos para a candidatura, o júri deliberou, por unanimidade, o seguinte: 
 

1) Admitir o único candidato apresentado a concurso, por reunir os requisitos: 
 
a) José Manuel Guerra da Silva Oliveira 

 
2) Mais deliberou notificar o único candidato para se apresentar á entrevista profissional 

de seleção, no dia 28 de agosto, no termos do nº 10 do aviso de abertura do 
procedimento. 

 
  Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião eram dez horas e quinze minutos, que para 
os devidos efeitos se lavrou apresente ata que vai ser assinada por todos os membros do Júri. 
 
 
Porto de Mós, 26 de agosto de 2020 
 
 
 

O Júri do procedimento concursal  
 
 

_____________________________ 
(José Fernandes) 

 
 

_____________________________ 
(José Carlos Dias Vinagre) 

 
 

_____________________________ 
(Rogério Paulo Fernandes Nunes) 
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