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 MUNICÍPIO DE VIZELA

Aviso n.º 11677/2021

Sumário: Alteração da composição do júri no procedimento concursal comum para a ocupação 
de um posto de trabalho na carreira e categoria de assistente operacional (auxiliar de 
serviços gerais).

Nos termos do disposto nos números 11 e 12 do artigo 13.º e da alínea d) do artigo 10.º da 
Portaria n.º 125 -A/2019, de 30/04, por meu despacho de 28/05/2021 foi determinada a alteração 
da composição do júri do procedimento concursal comum para constituição de relação de em-
prego público por tempo indeterminado, para a ocupação de um posto de trabalho na carreira de 
assistente operacional, (auxiliar de serviços gerais — edifício sede) — ref.ª e), aberto pelo aviso 
n.º 10699/2020 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 138 de 17/07/2020, bem como na 
Bolsa de Emprego Público, código da oferta OE202007/0446, passando o júri do referido procedi-
mento concursal a ser constituído por:

Presidente: Luís Manuel Ribeiro Eiras, Técnico Superior;
Vogais efetivos: Camila Cristina Peixoto Castro, Técnica Superior, que substitui o presidente nas 

suas faltas e impedimentos, Sónia Fernandes Silva, Técnica Superior, Ana Paula Silva Gonçalves 
Machado, Técnica Superior e Bona Maria Alves Freitas, Técnica Superior.

Vogais suplentes: Armindo Manuel Gonçalves Ribeiro, Encarregado Operacional e Maria da 
Conceição Ribeiro Henriques, Assistente Operacional.

A alteração da composição do júri fundamentou -se, na circunstância da presidente ter pedido 
a escusa de intervir no procedimento concursal.

Nos termos dos números 11 e 12 do artigo 13.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30/04, ficam 
notificados desta alteração todos os candidatos, sendo assumidas e dada continuidade a todas as 
operações já efetuadas no procedimento.

2 de junho de 2021. — A Vereadora dos Recursos Humanos, Agostinha Freitas, Dr.ª
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