
 

Ata n.º 2  

 

Aos 13 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois reuniram, por meios telemáticos, 

Elisabete Magno Roque, Técnica do Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal da CIMAA,  

na qualidade de presidente do Júri, António José de Morais Baptista, na qualidade de 2.º vogal 

efetivo e José Fernando Ferreira Garcia Vargas, na qualidade de 1.º vogal suplente, ambos 

do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Alter do Chão, os quais constituem o júri do 

procedimento concursal, para ocupação de um posto de trabalho na categoria de assistente 

operacional – sapador florestal, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo incerto, para desta forma darem cumprimento ao disposto no artigo 21.º, da 

Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril: 

 

1. Elaboração da lista de candidatos admitidos; 

2. Elaboração da lista de candidatos excluídos. 

 

Em relação ao ponto um da ordem de trabalhos, e após análise aprofundada dos processos 

individuais de candidatura foi deliberado admitir todos os candidatos. 

 

Neste sentido, foi elaborada a Lista de candidatos admitidos, a qual designou-se de Anexo I. 

Por inutilidade superveniente, e considerando que nenhum candidato foi excluído, não foi 

elaborada a Lista de candidatos excluídos.  

 

Foi ainda decidido marcar nova reunião, para o dia 14 de janeiro, para proceder-se à Avaliação 

Curricular. 

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. 

 

O Júri, 

 

__________________________________ 

Presidente do Júri 

 

_________________________                                                                    _________________________ 

2º Vogal efetivo  1º Vogal suplente 
 

 



 
 

 

ANEXO I 

 

Procedimento concursal para o preenchimento de um posto de trabalho na 

carreira/categoria de assistente operacional (sapador florestal), em regime de contrato de 

trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto (Aviso n.º 22637/2021, Diário da 

República, 2.ª série, n.º 233, 2 de dezembro de 2021 e BEP OE202112/0074).  

 

 

Para efeitos do disposto no artigo 21.º, da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, torna-se 

pública a lista de candidatos admitidos: 

 

 

Anacleto José Caldeira Caleiro 

Carlos Manuel da Conceição Dinis 

João Rui Gordo Castanho 

José António Garcez Rufino 

Luís Manuel Cabaço Bizarro 

Nuno Miguel Paixão Martinho 

Paulo Jorge Resendes de Sousa 

Rui Manuel Garcia Pernas 

Sérgio Alexandre Venâncio Belo 

 

 

 

Alter do Chão, 13 de janeiro de 2022 

 

A Presidente do Júri 

 

 

 

____________________ 

Elisabete Magno Roque 
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