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ATA N.º 2 

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público, em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para 
preenchimento de 5 postos de trabalho da carreira e categoria de Assistente Operacional (área 
funcional: HIGIENE URBANA - CANTONEIRO) – 5 postos de trabalho 
 

Aos 05 dias do mês de julho ano de dois mil e vinte e um, na sede da Junta de Freguesia da 

Misericórdia, reuniram os membros que compõem o Júri do procedimento concursal comum em 

título identificado, cuja composição e identificação é a que seguidamente se enumera, conforme 

deliberação da Junta de Freguesia, datada de 30 de abril de 2021: -------------------------------------------- 

Presidente: Bianca Guido de Castro, Chefe de Divisão de Espaço Público e de Licenciamento da 

Junta de Freguesia da Misericórdia; ------------------------------------------------------------------------------------ 

 1º vogal efetivo: João Carlos Paiva de Carvalho, Encarregado Geral Operacional, da Junta de 

Freguesia da Misericórdia -------------------------------------------------------------------------------------------------

2º vogal efetivo: Paulo Alexandre Silva de Sousa, Encarregado Operacional, da Junta de Freguesia 

da Misericórdia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estando presentes todos os elementos do Júri, e cumprindo-se, assim, o estipulado no art. 15.º da 

Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril com a redação introduzida pela Portaria n.º 12-A/2021 de 

11 de janeiro (adiante Portaria), deu-se início à reunião que teve por finalidade proceder à análise 

das candidaturas ao procedimento, elaboração da lista de candidatos admitidos e excluídos e 

calendarização da prova prática de conhecimentos. --------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I. Análise das candidaturas ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Apreciadas e analisadas que foram as candidaturas apresentadas ao procedimento concursal, em 

número de 53 (cinquenta e três) e tendo em conta os requisitos legalmente exigidos e publicitados 

pelo Aviso n.º 10072/2021, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 103, de 27.05.2021 e 

pelo Aviso BEP OE202105/0907, deliberou o Júri: ------------------------------------------------------------------- 

1 – Candidatos Admitidos (26 candidatos): -------------------------------------------------------------------------- 

Ana Lúcia Monteiro Pinto -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ana Paula Coelho Gomes--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Carlos Alberto de Faria Ferreira------------------------------------------------------------------------------------------- 

Carlos Manuel Gonçalves Fausto de Carvalho------------------------------------------------------------------------- 

Carminda da Conceição Feiteira Figueira ------------------------------------------------------------------------------ 

Daniela Oliveira da Silva---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Éder Aparecido Santos Lima----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Edgar Emanuel Freitas dos Reis------------------------------------------------------------------------------------------- 

Emília André Dias ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Erica melissa Gaudêncio Batista Silva----------------------------------------------------------------------------------- 

Guilherme Luís Lopes Azevedo Pinto------------------------------------------------------------------------------------ 

Hugo Manuel de Jesus Gaspar Carvalho-------------------------------------------------------------------------------- 

Idalina Rodrigues dos Santos Cândido---------------------------------------------------------------------------------- 

Joana Pinto--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

João Henriques---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jonathan Baião---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José João Oliveira Rocha --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Marco André Antunes Teixeira-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nuno João de Almeida Suarez -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Paulo Sérgio dos Santos Franco------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pedro Daniel Ferreira Duarte---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rúben Miguel Loureiro Elias Miranda----------------------------------------------------------------------------------- 

Rui Fernando dos Santos Sanches --------------------------------------------------------------------------------------- 

Rui Manuel Ribeiro Vitoria ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Samuel Filipe Ferreira Saraiva -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vitoriano dos Santos Pires ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Candidatos Admitidos Condicionalmente (3 candidatos) ----------------------------------------------------- 

Deliberou também o júri, admitir condicionalmente os candidatos infra, em número de 3 (três), os 

quais deverão apresentar até à data da prova prática de conhecimentos, o original do certificado de 

habilitações, que deverá ser fotocopiado e autenticado pelos serviços. -------------------------------------- 

Aldina Joana Rodrigues Graça -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fábio Dansuklal Parreira --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rita Margarida Dias de Castro e Brito Medori ------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Candidatos excluídos [projeto de decisão] (24 candidatos) -------------------------------------------------- 

Ana Catarina Andrade - a) ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ana Luiza de Vasconcelos Marques- a) --------------------------------------------------------------------------------- 
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Ana Margarida António Mahula - a) ------------------------------------------------------------------------------------ 

Anandray Nayak - a) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

André Pinto - a) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aurélio Paulo Duarte de Freitas - a) ------------------------------------------------------------------------------------- 

Benedita Marília Cassoma Manuel - a) --------------------------------------------------------------------------------- 

Cristino Correia- a) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Luís Lopes - a) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Marco Silva- a) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maria Madalena da Cunha - a) ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maria Vieira - a) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mário Augusto Faria de Oliveira Palma - a)---------------------------------------------------------------------------- 

Mário Balde - a) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Marta Luz - a) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mayer Ibarra - a) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Paulo Jorge da Silva Marques b) e c) ------------------------------------------------------------------------------------ 

Pedro Silva -- a) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ricardo Constantino- a)----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rúben Simões - a)------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sara Silva - a) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Susana lourenço- a)---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tiago Ribeiro - a)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vicente Fernando- a)-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[a] Sem formulário obrigatório contendo a declaração sob compromisso de honra em como o candidato 

reúne os requisitos gerais de acesso a uma relação de emprego público (nos termos do art. 17.º da LTFP)], o 

qual deve ser preenchido e assinado, sob pena de exclusão - ponto 8.1 e 8.3 do Aviso. ------------------------------- 

[b] Candidatura fora de prazo – o prazo limite de entrega de candidatura terminava dia 14.06.2021 e a 

candidatura em causa entrou nos serviços a 18.06.2021; ---------------------------------------------------------------------- 

[c] Formulário de candidatura não assinado – ponto 8.1 e 8.3 do Aviso. --------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Métodos de seleção e calendarização ------------------------------------------------------------------------------ 

1. Os métodos de seleção do presente procedimento:------------------------------------------------------------ 

Resulta dos elementos anexos às candidaturas que não há candidatos detentores de vínculo de 

emprego público por tempo indeterminado previamente, pelo que, para os métodos de seleção 
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para os candidatos sem relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente 

constituída, são os previstos no n.º 1 do art. 36.º da LTFP: ------------------------------------------------------- 

 

Prova Prática de Conhecimentos (PEC) --------------------------------------------------------------------------------- 

Avaliação Psicológica (AC) ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Entrevista Profissional de Seleção (EPS) [Método de selecção complementar] ------------------------------ 

Serão excluídos os candidatos que não compareçam a qualquer dos métodos de seleção, bem 

como, os que obtenham uma valoração inferior a 9,5 valores, não lhes sendo aplicado o método de 

seleção seguinte, nos termos do n.º 10, do art. 9.º, da Portaria e ponto 11.3 do Aviso de Abertura. -- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Primeiro Método de Seleção – Prova Prática de Conhecimentos (PPC) – Calendarização ----------- 

Conforme previsto na Ata n.º 1 e publicitado no Aviso de abertura, a Prova Prática de 

Conhecimentos (PPC), visa avaliar os conhecimentos profissionais e as competências técnicas dos 

candidatos necessárias ao exercício das funções. ------------------------------------------------------------------- 

Na prova prática de conhecimentos é adoptada a escala de 0 a 20 valores, considerando-se a 

valoração até às centésimas e será de realização conjunta. ------------------------------------------------------ 

A prova prática de conhecimentos terá a duração de até 20 minutos e será direcionada para o 

programa definido na Ata n.º 1, implicando a realização de uma ou mais das seguintes tarefas:------- 

Proceder à remoção de lixos e equiparados, varredura e limpeza de ruas, bermas, sarjetas e 

sumidouros, lavagem de vias públicas, limpeza e remoção de resíduos e ervas. Durante a prova, os 

candidatos poderão ter de operar com diversos instrumentos necessários à realização das tarefas 

inerentes à função, que podem ser manuais ou mecânicos. ----------------------------------------------------- 

Durante a prova, o candidato poderá ter de operar com diversos instrumentos necessários à 

realização das tarefas inerentes à função, que podem se manuais ou mecânicos, proceder à sua 

arrumação e limpeza. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Prova Prática de Conhecimentos (PPC) terá lugar nos dias 13 e 14 de julho de 2021, nas 

instalações da Delegação de S. Marçal, sitas na Rua de S. Marçal, n.º 7, conforme calendarização 

anexa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. NOTIFICAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberou o Júri notificar os candidatos excluídos e supra identificados no ponto I.2 para o exercício 

do direito de participação dos interessados. A notificação terá lugar via email, nos termos do 

disposto no art. 10.º, n.º 1 da mesma Portaria. ---------------------------------------------------------------------- 

A notificação com a convocatória para a realização da prova prática de conhecimentos será 

efetuada por email, nos termos do art. 10.º, n.º 1 da Portaria. -------------------------------------------------- 



 

Procedimento concursal comum - Carreira e categoria de Assistente Operacional (área funcional: Higiene Urbana 
/Cantoneiro) - 5 postos de trabalho 

5 

 

As presentes deliberações foram tomadas por unanimidade, e não havendo mais nada a tratar, foi 

encerrada a reunião e para constar se lavrou a presente ata que depois de lida vai ser assinada 

todos os membros do Júri. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Fazem parte integrante da presente ata: ------------------------------------------------------------------------------ 

Anexo I – Projeto de lista dos candidatos admitidos, candidatos admitidos condicionalmente e dos 

candidatos excluídos, o qual será publicitado no site da Freguesia e afixado na sede da Freguesia. --- 

Anexo II – Calendarização da Prova Prática de Conhecimentos (PPC). --------------------------------------- 

 

 

 

Presidente do Júri 

 

___________________________________ 

Bianca Guido de Castro 

 

1º Vogal Efetivo 

 

___________________________________ 

João Carlos Paiva de Carvalho 

 

2º Vogal Efetivo 

 

___________________________________ 

Paulo Alexandre Silva de Sousa 
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ANEXO I 

LISTA DOS CANDIDATOS ADMITIDOS, ADMITIDOS CONDICIONALMENTE E EXCLUÍDOS 
 

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público, em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para 
preenchimento de 5 postos de trabalho da carreira e categoria de Assistente Operacional (área 
funcional: HIGIENE URBANA - CANTONEIRO) – 5 postos de trabalho 
 

 

Nos termos e para os efeitos da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, torna-se pública lista dos 

candidatos admitidos e excluídos ao procedimento em título identificado: 

 

1. Candidatos admitidos 

Ana Lúcia Monteiro Pinto  

Ana Paula Coelho Gomes 

Carlos Alberto de Faria Ferreira 

Carlos Manuel Gonçalves Fausto de Carvalho 

Carminda da Conceição Feiteira Figueira  

Daniela Oliveira da Silva 

Éder Aparecido Santos Lima 

Edgar Emanuel Freitas dos Reis 

Emília André Dias  

Erica melissa Gaudêncio Batista Silva  

Guilherme Luís Lopes Azevedo Pinto 

Hugo Manuel de Jesus Gaspar Carvalho 

Idalina Rodrigues dos Santos Cândido 

Joana Pinto 

João Henriques 

Jonathan Baião 

José João Oliveira Rocha  

Marco André Antunes Teixeira 

Nuno João de Almeida Suarez 

Paulo Sérgio dos Santos Franco  

Pedro Daniel Ferreira Duarte 

Rúben Miguel Loureiro Elias Miranda 

Rui Fernando dos Santos Sanches  

Rui Manuel Ribeiro Vitoria  

Samuel Filipe Ferreira Saraiva  

Vitoriano dos Santos Pires  
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2. Candidatos Admitidos Condicionalmente  

Deliberou também o júri, admitir condicionalmente os candidatos infra, em número de 3 (três), os 

quais deverão apresentar até à data da prova prática de conhecimentos, o original do certificado de 

habilitações, que deverá ser fotocopiado e autenticado pelos serviços. 

 

Aldina Joana Rodrigues Graça  

Fábio Dansuklal Parreira 

Rita Margarida Dias de Castro e Brito Medori   

 

 

3. Candidatos excluídos [projeto de decisão]  

 

Ana Catarina Andrade - a) 

Ana Luiza de Vasconcelos Marques- a)  

Ana Margarida António Mahula - a)  

Anandray Nayak - a)  

André Pinto - a)  

Aurélio Paulo Duarte de Freitas - a)  

Benedita Marília Cassoma Manuel - a)  

Cristino Correia- a)  

Luís Lopes - a) 

Marco Silva- a)  

Maria Madalena da Cunha - a) 

Maria Vieira - a)  

Mário Augusto Faria de Oliveira Palma - a) 

Mário Balde - a)  

Marta Luz - a) 

Mayer Ibarra - a) 

Pedro Silva -- a) 

Ricardo Constantino- a) 

Rúben Simões - a) 

Sara Silva - a) 

Susana lourenço- a) 

Tiago Ribeiro - a) 

Vicente Fernando- a) 
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 [a] Sem formulário obrigatório contendo a declaração sob compromisso de honra em como o candidato 

reúne os requisitos gerais de acesso a uma relação de emprego público (nos termos do art. 17.º da LTFP)], o 

qual deve ser preenchido e assinado, sob pena de exclusão - ponto 8.1 e 8.3 do Aviso.  

[b] Candidatura fora de prazo – o prazo limite de entrega de candidatura terminava dia 14.06.2021 e a 

candidatura em causa entrou nos serviços a 18.06.2021. 

[c] Formulário de candidatura não assinado – ponto 8.1 e 8.3 do Aviso. 

 

 

5 de julho de 2021 
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ANEXO II 
CALENDARIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA DE CONHECIMENTOS 

 

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público, em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para 
preenchimento de 5 postos de trabalho da carreira e categoria de Assistente Operacional (área 
funcional: HIGIENE URBANA - CANTONEIRO) – 5 postos de trabalho 
 

 

13 DE JULHO DE 2021 

Delegação de S. Marçal, sita na Rua de S. Marçal, n.º 7 - Lisboa 

NOME DO CANDIDATO HORA 

Ana Lúcia Monteiro Pinto 9h00m 

Ana Paula Coelho Gomes 9h20m 

Carlos Alberto de Faria Ferreira 9h40m 

Éder Aparecido Santos Lima 10h00m 

Carlos Manuel Gonçalves Fausto de Carvalho 10h20m 

Carminda da Conceição Feiteira Figueira 10h40m 

Daniela Oliveira da Silva 11h00m 

Edgar Emanuel Freitas dos Reis 11h20m 

Emília André Dias 11h40m 

Erica melissa Gaudêncio Batista Silva 12h00m 

Fábio Dansuklal Parreira 12h20m 

 

 

14 DE JULHO DE 2021 

Delegação de S. Marçal, sita na Rua de S. Marçal, n.º 7 - Lisboa 

NOME DO CANDIDATO HORA 

Guilherme Luís Lopes Azevedo Pinto 9h00m 

Hugo Manuel de Jesus Gaspar Carvalho 9h20m 

Idalina Rodrigues dos Santos Cândido 9h40m 

Joana Pinto 10h00m 

João Henriques 10h20m 

Jonathan Baião 10h40m 

José João Oliveira Rocha 11h00m 

Marco André Antunes Teixeira 11h20m 

Nuno João de Almeida Suarez 11h40m 

Pedro Daniel Ferreira Duarte 12h00m 
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Rúben Miguel Loureiro Elias Miranda 12h20m 

 

 

 

 

 

CALENDARIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA DE CONHECIMENTOS (continuação) 

 
Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público, em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para 
preenchimento de 5 postos de trabalho da carreira e categoria de Assistente Operacional (área 
funcional: HIGIENE URBANA - CANTONEIRO) – 5 postos de trabalho 

 

 

 

15 DE JULHO DE 2021 

Delegação de S. Marçal, sita na Rua de S. Marçal, n.º 7 - Lisboa 

NOME DO CANDIDATO HORA 

Rui Fernando dos Santos Sanches 9h00m 

Rui Manuel Ribeiro Vitoria 9h20m 

Samuel Filipe Ferreira Saraiva 9h40m 

Vitoriano dos Santos Pires 10h00m 

Aldina Joana Rodrigues Graça  10h20m 

Paulo Sérgio dos Santos Franco  10h40m 

Rita Margarida Dias de Castro e Brito Medori   11h00m 

 

 

5 de julho de 2021 

 

 

 

 


