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ATA N.º 3 

 

1. Em 21 de julho de 2022 reuniu o júri do procedimento concursal para preenchimento de um 

posto de trabalho da carreira e categoria de assistente técnico, para o Instituto da 

Mobilidade e dos Transportes, I.P., autorizado por deliberação de 11 de maio de 2022 do 

Conselho Diretivo, estando presentes os seus membros efetivos, Vera Lúcia Jorge Gaiola, 

como presidente, e Luísa Maria Canelas Costa e Dora Alexandra da Cunha Proença de 

Almeida como vogais, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1.1. Analisar a resposta dos candidatos notificados, para se pronunciarem em sede de 

audiência de interessados, da intenção do júri de os excluir do concurso. 

1.2. Proceder à marcação da data da prova escrita de conhecimentos e notificação dos 

candidatos 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 

interessados apresentou resposta o candidato Diogo Cunha Landeiro Manteigas, admitido 

condicionalmente por se encontrar ainda em período experimental para a admissão à 

Administração Pública. 

3. O candidato apresentou a documentação em falta, pelo que passou da situação de admitido 

condicionalmente à situação de admitido. Face ao exposto deliberou o júri alterar, em 

conformidade, a lista de candidatos admitidos e excluídos. 

4. Relativamente ao segundo ponto da ordem de trabalhos o júri considerou que a prova de 

conhecimentos será marcada oportunamente, sendo os candidatos informados dessa 

decisão. 

5. Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente 

ata, que vai ser assinada pelos elementos do júri. 
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Anexos:  

 Lista de candidatos admitidos e excluídos após a audiência de interessados. 
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