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DESPACHO N.º 8938/DGARH/2020   

Considerando: 

A deliberação de abertura do procedimento concursal para preenchimento de 1 
posto de trabalho de assistente operacional – área de serviços gerais, ocorrida no dia 
17/06/2020; 

A abertura do procedimento concursal em causa, ocorrida mediante publicação por 
aviso (extrato) no Diário da República, 2.ª série, n.º 185, de 22/09/2020, na Bolsa de 
Emprego Público, com o código de oferta n.º OE202009/0921 e na página eletrónica 
deste Município; 

A fase do termo de entrega de candidaturas, ocorrida em 07/10/2020; 

A apresentação de uma candidatura por parte de um familiar do membro do júri, 
oportunamente designado, Ana Helena Condeça Sampaio; 

A apresentação de uma candidatura por parte de um familiar do membro do júri, 
oportunamente designado, Mário António Lopes Valério; 

O disposto no artigo 73.º/1, alínea a) do novo Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7/1. 

Determino, em conformidade com a norma do artigo 13.º, n.º 11 da Portaria n.º 
125-A/2019, de 30/4, que o júri seja alterado e simultaneamente que passe a ser 
constituído, como se segue:  

Presidente: Vitor Manuel Afonso Cantiga Ourives, Técnico Superior (Engenharia de 
Máquinas); 

Vogais efetivos: Alberto Carlos Marta Ramos, Encarregado Operacional e Mário 
Fernando Paulos Cadeirinhas, Encarregado Geral Operacional; 

Vogais suplentes: Orlando do Carmo Mendes Fialho, Encarregado Operacional e 
Paulo Manuel Piçarra Limpo, Encarregado Operacional; 

O 1.º Vogal efetivo, substitui o presidente do júri nas suas faltas e impedimentos. 

Publicite-se no sítio da internet da Câmara Municipal e notifique-se a todos os 
candidatos. 

Município de Moura, 3 de novembro de 2020 

O Vereador do Pelouro de Administração e Recursos Humanos 
(Por delegação de funções do Presidente da Câmara, despacho de 20/02/2018) 
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