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ATA Nº 4 

 

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

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

 

Aos 29 de janeiro de 2021, reuniram os membros do júri designado por despacho da Exma. 

Senhora Presidente da Câmara, datado de 14 de outubro de 2020, 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; no âmbito do procedimento em título, a fim de 

proceder à resposta ao exercício de participação de interessados rececionada por parte do 

candidato Marco Sérgio Rodrigues. 

Aberta a presente reunião, o júri constatou que o candidato Marco Sérgio Rodrigues exerceu o 

exercício de participação de interessados solicitando o afastamento dos métodos de seleção 

prova de conhecimentos e avaliação psicológica pelo motivo de ser, atualmente, detentor de 

relação jurídica de emprego publico por tempo indeterminado na carreira e categoria de 

Especialista de Informática. 

Analisadas as alegações do candidato, no âmbito do direito de participação, o júri deliberou que, 

tendo a carreira de especialista de informática legislação específica, ao abrigo do art. 19 do 

Decreto-Lei nº 204/98, não existe enquadramento legal que justifique a exclusão dos métodos 

de seleção prova de conhecimentos, tendo o candidato Marco Sérgio Rodrigues que efetuar os 

métodos de avaliação estipulados no procedimento concursal, tal como estipulado no aviso de 

abertura. 

Mais, deliberou o júri, por unanimidade, convocar s candidato Marco Sérgio Rodrigues para a 

realização da prova de conhecimento a realizar no dia 8 de fevereiro de 2021, pelas 17 horas, 

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

de Basto. 

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. 

2ª Vogal Suplente    Presidente do Júri         2ª Vogal Efetivo 
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