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ATA Nº 6 

 

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

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

 

Aos 04 de março de 2021, no 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 da Assunção 

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

respetivamente no âmbito do procedimento, em título, a fim de analisar as eventuais alegações 

em sede de audiência dos interessados e agendar a aplicação do 2º método de seleção, 

Entrevista Profissional de Seleção. 

Aberta a presente reunião, o júri constatou que nenhum candidato apresentou contraditório 

em sede de audiência dos interessados. Assim, o Júri deliberou manter como excluídos no 

presente concurso os seguintes candidatos:  

1. Por terem obtido classificação inferior a 9,50 valores, no método de seleção 

eliminatório, Prova de Conhecimentos:  

• David Ramos Dias 

• Hugo Gonzaga Morais Magalhães 

• Hugo Rodrigues Chaves 

• João Miguel Pires Gonçalves 

• Pedro António Rodrigues Barradas 

 

2. Por não terem comparecido no método de seleção eliminatório, Prova de 

Conhecimentos: 

• Ana Sofia Louro Rodrigues 

• Carlos Alberto Ferreira dos Santos 

 

Os candidatos excluídos deverão ser notificados nos termos do nº 5º do artº 34º e artº 43 do 

Decreto-Lei nº 204/98, de 11 de julho, da exclusão ao concurso com indicação que dessa 

exclusão cabe recurso hierárquico, a interpor no prazo de oito dias úteis após a notificação, 

devendo ser dirigido à Exma. Srª Presidente da Câmara Municipal de Mondim de Basto. 

O Júri deliberou, nos termos do nº 1 do artº 35º do Decreto-Lei nº204/98, de 11 de julho, 

notificar por correio eletrónico, os candidatos admitidos, identificados no anexo I com valoração 

na prova de conhecimentos superior a 9,50 valores, convocando os mesmos para a Entrevista 
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Profissional de Seleção, conforme aviso de abertura, a realizar no dia 17 de março de 2021, 

conforme horários afixados no anexo II da presente ata. 

 

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. 

 

1º Vogal Efetivo                                    Presidente do Júri                 2ª Vogal Efetivo 
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