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ATA NÚMERO 2 

Júri do procedimento concursal de regularização extraordinária de vínculos precários, no âmbito 

do PREVPAP, destinado a assistentes operacionais 

 

---------- Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e vinte, pelas nove horas, atento o regime 

excecional preceituado no Art.º 5º, da Lei nº 1-A/2020, de 19 de março, onde se prevê a participação 

por meios telemáticos, designadamente vídeo ou teleconferência de membros de órgãos colegiais de 

entidades públicas ou privadas nas respetivas reuniões, não obstando tal ao regular funcionamento 

do órgão, designadamente no que respeita a quórum e deliberações, reuniu o júri do procedimento 

concursal comum de regularização extraordinária de vínculos precários (PREVPAP), com carácter de 

urgência, para o preenchimento de um posto de trabalho no Agrupamento de Escolas de Moure e 

Ribeira do Neiva na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 

restrito a candidatos abrangidos pelo PREVPAP, constituído pela adjunta do diretor do Agrupamento 

de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva, Anabela Mouta Soares, como presidente e os vogais efetivos 

Arlindo Pilar Amaro Areias, adjunto do diretor, e Maria de Fátima Rodrigues Sousa, Coordenadora dos 

Assistentes Operacionais, em conformidade com o despacho de nomeação do Diretor do Agrupamento 

de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva, no uso das competências que lhe foram delegadas pelo 

Despacho n.º 2104/2019 proferido em 25 de fevereiro de 2019, publicado em 1 de março de 2019 no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 43, da Diretora-Geral da Administração Escolar. ---------------------- 

---------- A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------- 

1 – Elaboração da lista de admissão e exclusão dos candidatos; ---------------------------------------------- 

---------- Das candidaturas submetidas, obrigatoriamente, mediante preenchimento de formulário 

próprio disponibilizado eletronicamente no Sistema Interativo de Gestão de Recursos Humanos da 

Educação – SIGRHE > Situação Profissional > PND – Procedimentos concursais > Formulário de 

Candidatura no portal da Direção Geral da Administração Escolar (www.dgae.mec.pt ) foram excluídas 

4 candidaturas (estado: não admitir) e admitida 1 candidatura (estado: por selecionar) que remeteu 

por via eletrónica para o endereço de email diretor@aemoure.edu.pt a formalização da mesma com 

a documentação solicitada. A lista de admissão e exclusão dos candidatos é publicada em anexo e faz 

parte integrante desta ata. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- E, por nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a 

presente ata que foi colocada à disposição dos membros do júri através da aplicação Google Meet. 

Depois de lida por todos os membros foi aprovada nos termos previstos para este regime excecional, 

através do envio de declaração escrita, via e-mail, para o endereço eletrónico do presidente da 

reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Presidente: Anabela Mouta Soares - Adjunta do Diretor 

1º vogal: Arlindo Pilar Amaro Areias - Adjunto do Diretor 

2º vogal: Maria de Fátima Rodrigues Sousa - Coordenadora dos Assistentes Operacionais 


