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ATA Nº 3 

 

Concurso externo de ingresso para admissão de um especialista de informática de grau 1, 

nível 2 (estagiário), da carreira de especialista de informática 

 

 

Aos 23 de dezembro de 2020, nesta vila de Mondim de Basto e edifício dos Paços do Concelho, 

reuniram os membros do júri, constituído designado por despacho de 14 de outubro de 2020, 

da Exma. Senhora Presidente da Câmara, constituído por Susana Patrícia Teixeira da Mota, Chefe 

de Divisão| Divisão Administrativa e Financeira, na qualidade de Presidente; Nuno Miguel 

Portela Gonçalves da Mota, Especialista de Informática, na qualidade de 1.º Vogal efetivo; Altina 

Assunção Rodrigues Carvalho Gomes, Técnica Superior (Direito), na qualidade de 2.ª Vogal 

efetivo; Mariana Martins da Rocha Pereira de Faria, Técnica Superior, Coordenadora Municipal 

da Proteção Civil e Pedro Miguel Carvalho Seca Pinto dos Reis, Técnico Superior (Contabilidade), 

na qualidade de 1º e 2.º Vogal suplentes respetivamente no âmbito do procedimento, em título, 

a fim de elaborar a lista de candidatos (as) excluídos (as), bem como dos admitidos (as) e marcar 

a data e local da prova de conhecimentos.  

 

1- Aberta a presente reunião, o júri verificou que o candidato Martinho Fradeira Gonçalves e 

Paulo Miguel Martins da Silva, apresentaram alegações, em sede do direito de audiência 

dos interessados. 

 

2- O candidato Martinho Fradeira Gonçalves, sobre a intenção do júri de exclusão ao 

concurso, vem anexar cópia dos seguintes documento: cédula militar atestando o 

cumprimento dos seus deveres cívicos, Boletim de vacinas atestando o cumprimento das 

leis de vacinação obrigatória, registo criminal atestando não se encontrar inibido de 

exercer funções publicas e atestado médico atestando possuir robustez física e o perfil 

psíquico indispensáveis ao exercício da função, dando cumprimento desta forma, ao 

cumprimento dos requisitos gerais de admissão a concurso e provimento em funções 

publicas. 
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3- O júri analisou a respetiva alegação e decidiu, por unanimidade, aceitar nesta fase a entrega 

dos documentos cédula militar, Boletim de vacinas, registo criminal e atestado médico.  

Assim, e porque foi ultrapassado o motivo de exclusão, decidiu o júri admitir ao 

procedimento concursal o candidato Martinho Fradeira Gonçalves. 

 

4- O candidato Paulo Miguel Martins da Silva, sobre a intenção do júri de exclusão ao 

concurso, vem anexar Curriculum Vitae datado e assinado dando assim cumprimento aos 

requerimentos de admissão a concurso, identificados no ponto 9.4, do aviso de abertura 

deste procedimento concursal. 

 

5- O júri analisou a respetiva alegação e decidiu, por unanimidade, aceitar nesta fase a entrega 

do curriculum vitae datado e assinado. Assim, e porque foi ultrapassado o motivo de 

exclusão, decidiu o júri admitir ao procedimento concursal o candidato Paulo Miguel 

Martins da Silva. 

 

6- Do exposto o júri deliberou, por unanimidade, manter como não admitidas as seguintes 

candidaturas: 

• Maria Leonor Teixeira dos Santos 

• Pedro Miguel Borges Teixeira 

• Inês de Andrade Domingues 

• Gabriel Gentil Alves de Beires 

 

 

7- O júri deliberou ainda, por unanimidade, admitir os/as seguintes candidatos/as: 

• Ana Cristina Vilela de Magalhães 

• Ana Sofia Louro Rodrigues 

• Carlos Alberto Ferreira dos Santos 

• Carlos Manuel Henrique Martins 

• David Ramos Dias 

• Henrique Manuel Gomes Alves 

• Hugo Gonzaga Morais Magalhães 

• Hugo Rodrigues Chaves 

• João Miguel Pires Gonçalves 

• Manuel Francisco Pinelo Fernandes Martins 

• Marco Sérgio Rodrigues 

• Martinho Fradeira Gonçalves 

• Paulo Miguel Martins da Silva 

• Pedro António Rodrigues Barradas 

 

8- Mais, deliberou o júri, por unanimidade, convocar os candidatos (as) admitidos (as) para a 

realização da prova de conhecimento a realizar no dia 11 de janeiro de 2021, pelas 14 horas, 

nos Paços do Concelho, sito na praça do Município, nº 1 com o código postal 4880-236 

Mondim de Basto. 

 

9- Nos termos do artigo 35.º, do Decreto-Lei nº 204/98, de 11 de julho, para dar início à 

realização dos métodos de seleção, os (as) candidatos (as) admitidos (as) deverão ser 

notificados para o efeito, para a realização da prova de conhecimentos. 
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Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, 

que vai ser assinada por todos os elementos do júri. 

 

O 1.ª Vogal Efetivo                                      A Presidente do Júri                                 A 2.ª Vogal Efetivo 
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