
 

 

ATA Nº 4 

 

Procedimento Concursal para ocupação de um posto de trabalho na carreira geral de técnico 

superior, área de gestão 

 

Aos 2 de fevereiro de 2021, nesta vila de Mondim de Basto reuniram os membro do júri, 

constituído por Susana Patricia Teixeira da Mota, Chefe de Divisão - Divisão Administrativa e 

Financeira, na qualidade de Presidente; Pedro Miguel Carvalho Seca Pinto dos Reis – Técnico 

Superior – Contabilidade e Administração, na qualidade de 1º Vogal efetivo; Altina da Assunção 

Rodrigues Carvalho Gomes - Técnica Superior (Direito), na qualidade de 2º Vogal efetivo; no 

âmbito do procedimento, em título, a fim de avaliarem a justificação apresentada pela candidata 

Beatriz Morais Magalhães para a não comparência à prova escrita, realizada no dia 02 de 

fevereiro de 2021. 

Sucede que no dia 1 de fevereiro de 2021 a candidata Beatriz Morais Magalhães veio apresentar 

atestado médico informando de que não iria poder realizar a prova de conhecimento agendada 

o dia 2 de fevereiro de 2021, fazendo meio de prova do motivo impeditivo da comparência à 

prova de conhecimento. 

O júri analisou a respetiva alegação e decidiu, por unanimidade, aceitar o atestado médico como 

forma de justificação da não comparência à prova de conhecimento realizada no dia 2 de 

fevereiro de 2021, tendo deliberado por unanimidade, convocar a candidata Beatriz Morais 

Magalhães para a realização da prova de conhecimento no próximo dia 8 de fevereiro de 2021 

pelas 10 horas e 30 minutos, 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. 

 

 

 

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