
ATA NÚMERO DEZASSEIS BARRA DOIS MIL E DEZANOVE 

 
--------Aos dias vinte e dois do mês de agosto do ano de dois mil e dezanove, no edifício-sede da 

Junta, situado na Rua Padre André de Almeida Freire, em Colmeal, reuniu em sessão 

extraordinária a Junta de Freguesia da União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal. 

Compareceram os senhores António Alves Martins, na qualidade de presidente; António Jorge 

Henriques de Almeida, na qualidade de secretário e Andreia Sofia dos Santos Oliveira, na 

qualidade de Tesoureira. --------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Depois dos presentes terem ocupado os seus lugares e reunidas as condições, o senhor 

presidente declarou aberta a sessão pelas dezanove horas, com a seguinte ordem de trabalhos: ---- 

---------1. – FALTAS:------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------1.1 - FALTAS – Não houve.------------------------------------------------------------------------- 

---------2. – PONTO ÚNICO – PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA 

RECRUTAMENTO DE QUATRO ASSISTENTES OPERACIONAIS: LISTA UNITÁRIA 

DE ORDENAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS - Para efeitos da Portaria número oitenta e 

três A barra dois mil e nove, de vinte e dois de janeiro, e ulteriores alterações, foi presente a lista 

unitária de ordenação final elaborada pelo Júri do procedimento concursal comum, para 

constituição de relação jurídica de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em 

funções públicas por tempo indeterminado, para recrutamento de quatro assistentes operacionais. 

Este documento fica a constituir o anexo I da presente ata. ----------------------------------------------- 

---------O Executivo aprovou por unanimidade a lista unitária de ordenação final bem como a 

minuta dos contratos a celebrar. ------------------------------------------------------------------------------ 

---------Este ponto foi aprovado, por unanimidade, em minuta, pelo Executivo da Junta. ------------ 

---------E não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião 

quando eram dezanove horas e trinta minutos, da qual para se constar se lavrou a presente ata, sob 

a responsabilidade do secretário e que vai ser submetida a aprovação na reunião seguinte. --------- 

 

 
 

 

 


