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DESPACHO 
 

I. Considerando que: 
 

1. O júri do procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego 
público, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para 
o recrutamento do posto de trabalho da carreira e categoria de Técnico Superior – Bacharelato 
/ Licenciatura em Engenharia Civil ou Licenciatura em Arquitetura, da Divisão de Planeamento e 
Gestão Urbanística - Setor de Projetos me deu conhecimento da sua deliberação lavrada na Ata 
n.º 3, de 14 de maio de 2021; 

2. Na deliberação referida no ponto 1 o júri identificou a existência de candidatos ao referido 
procedimento concursal nas condições estabelecidas no n.º 2 do artigo 36.º do anexo à Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas, Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, ou seja, 
candidatos que estejam a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou atividade 
caracterizadoras do posto de trabalho em causa, (…) os métodos de seleção a aplicar são 
Avaliação curricular e Entrevista de avaliação das competências. 

3. Deliberou o júri que, a aplicação do método de seleção entrevista de avaliação das 
competências, deverá ser realizado por um técnico de gestão de recursos humanos, com 
formação adequada para a utilização deste método, por forma a garantir-se a não violação do 
princípio da imparcialidade no processo concursal, nomeadamente, a transparência, a isenção e 
a imparcialidade do júri neste método, nos termos do disposto no n.º 2 no artigo 266.º da 
Constituição da República Portuguesa, em conformidade com o disposto nos termos do artigo 
9.º do Código do Procedimento Administrativo, na atual redação, assim como a competência 
técnica na sua aplicação. 

4. O júri considerou que a 2.ª vogal suplente, Dra. Margarida Isabel Marcelino Cândido, deverá ser 
a técnica responsável pela aplicação deste método, tendo em conta que, está devidamente 
habilitada para o efeito e, por não ter tido, até à presente data, qualquer intervenção enquanto 
membro de júri. 
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II. Determino: 
 
1. Que a trabalhadora Dra. Margarida Isabel Marcelino Cândido seja a técnica responsável pela 

aplicação da entrevista de avaliação das competências no procedimento concursal 
supramencionado, deixando de ser membro do júri. 

 
2. A composição do júri do procedimento concursal seja a seguinte: 
Presidente: Arq. Paula Cristina Leite Lavado 

1.º Vogal efetivo: Arq. David Leandro Ferreira Gonçalves 

2.ª Vogal efetiva: Dra. Ana Isabel da Silva Rapaz Ramos 

1.º Vogal suplente: Dra. Ana Isabel Rodrigues Nunes 

2.º Vogal suplente: Eng. José Agostinho Saldanha Coelho e Silva 

 
3. Publicite-se nos termos do n.º 12 do artigo 13.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, 

alterada e republicada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro e dê-se conhecimento aos 
visados no presente Despacho. 

 

 
 
Paços do Município de Peniche, 08 de junho de 2021  

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

Henrique Bertino Batista Antunes 


