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FREGUESIA DE S. TEOTÓNIO 

 

ATA N.º 6 

 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  

---------- Aos dezassete dias do mês de maio do ano dois mil e dezassete, pelas quinze horas, 

no edifício da Freguesia, realizou-se uma reunião extraordinária da Junta de Freguesia de S. 

Teotónio, com a presença de todos os seus membros, o senhor, José Manuel dos Reis Guerreiro, 

e as senhoras, Telma Cristina Felizardo Guerreiro e Rute Isabel Loução Fino Duarte, 

respetivamente, Presidente, Secretária e Tesoureira, tendo como ordem de trabalhos os 

seguintes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------I – PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO --------------------------- 

--------------II - PERIODO DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------

Ponto único: Procedimento concursal para cinco lugares de assistente operacional- 

Homologação das atas do júri e da lista de classificação final dos candidatos --------------------- 

--------------------------------------------ABERTURA DA SESSÃO ------------------------------------------- 

-------- O Senhor presidente da Junta deu por aberta a sessão à hora marcada, iniciando o 

tratamento do assunto agendado para a presente sessão. ------------------------------------------------ 

--------------I – PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO --------------------------- 

-------- Por não se encontrar público presente, não houve qualquer intervenção. ------------------- 

--------------II - PERIODO DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------------- 

-------- Ponto único: Procedimento Concursal – Homologação: ---------------------------------------- 

-------- O Órgão Executivo procedeu à leitura e conferência de todo o processo administrativo 

remetido pelo júri do procedimento concursal, que acompanhou e geriu o concurso aberto 

para preenchimento de cinco postos de trabalho para a carreira e categoria de Assistente 

Operacional, publicitado no Aviso n.º 13471/2016, Diário da República, 2.ª série, n.º 209, de 31 

de outubro. Não se tendo apresentado quaisquer questões a nenhum dos elementos presentes 

e, em conformidade com o n.º 2 do artigo 36.º do anexo da Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de 

abril, este Órgão deliberou homologar as listas unitárias de ordenação final, por, que será 

tornada publica através do Diário da República, afixada nas instalações da Freguesia. ---------- 

------- Foi ainda decidido proceder à convocatória dos primeiros classificados - José Alberto 

Silva Rema (Referência A), António Guerreiro Gonçalves (Referência B), Fernando Álvaro 

Gonçalves (Referência B), Jorge Manuel Inácio (Referência B) e Fernando José Oliveira 
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(Referência B) - com intuito de se proceder à negociação da posição remuneratória, nos termos 

do artigo 42.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, prorrogado pelo artigo 19.º da Lei n.º 

42/2016, de 28 de dezembro. O valor do vencimento corresponderá à 1.ª posição da tabela 

remuneratória da carreira e categoria de Assistente Operacional, correspondente à retribuição 

mínima mensal.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Na eventualidade dos candidatos em questão aceitarem a proposta, serão verificados 

os requisitos previstos no artigo 17.º do anexo da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e celebrar-se-

ão os contratos de trabalho, em funções públicas, por tempo indeterminado.----------------------- 

-------------------------------------- ENCERRAMENTO DA SESSÃO -------------------------------------- 

------- Tratados os assuntos, o senhor Presidente deu por encerrada a sessão quando eram 

dezasseis horas e quinze minutos, da qual se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos 

membros presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

O Presidente, 

 

 

____________________________________________ 

A Secretária,  

 

____________________________________________ 

                                                                       A Tesoureira, 

 

_____________________________________________ 

 

 

 


