
Procedimento concursal para preenchimento de onze postos de trabalho da carreira de
têcnico superior do mapa de pessoal do instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P. —
Direção Regional de Mobilidade e Transportes do Centro e respetiv,1s Delegações
Distritais
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1.  Em 12 de outubro de 2021, reuniu o júri do procedimento concursal para preenchimento de
onze postos de trabaiho na categoria e carreira de técnico( a) superior, para o Instituto da
Mobilidade e dos Transportes, 1. p., autorizado por despacho de 29 de julho de 2021 do
Conselho Diretivo, estando presentes os seus membros efetivos, David Manuel Lopes
Coimbra, como presidente, José Manuel de Almeida Cunha Coelho e Flávia Ribeiro de
campos, coma vogais, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. 1. Analisar a resposta dos(as) candidatos(as) notificados(as), para se pronunciarem em

sede de audiência de interessados(as), da intenção do júri de os excluir do concurso;

1. 2. Proceder à marcação da data da prova escrita de conhecimentos e notificação dos( as)
candidatos(os) que, por não possuírem identidade de conteúdo funcional, devem realizar
aquela prova.

2.  No que respeita ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, o júri verificou que, decorrido o
prazo para apresentação de resposta no âmbito do exercício do direito de participação
dos( as) interessados( as), nenhum candidato( a) apresentou resposta.

3.  o candidato Armindo João Barbosa Fernandes Caridade, admitido condicionalmente à
apresentação de declaração atualizada, emitida pelo organismo de origem, que comprove
vinculo de emprego público corri contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, a apresentar até 6 de outubro, remeteu a referida deciaraÇão dentro do prazo
estipulado, transitando definitivamente para a situação de" Admitido".

4.  Relativamente ao segundo ponto da ordem de trabalhos, o júri procedeu à marcação da data
para realização da prova escrita de conhecimentos, que ficou marcada para o dia 6 de
novembro de 2021, pelas 11: 00 h, e da qual se dará conhecimento aos( às) candidatos( as)
adrnitidas(as) à mesma.
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Flávia Ribeiro de Campos


