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ATA Nº 2 

PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CHEFE DE DIVISÃO ADMINISTRATIVA E 

FINANCEIRA 

 
 

Aos oito dias do mês de setembro do ano dois mil e vinte e dois, pelas quatorze horas e trinta 

minutos reuniu,  via plataforma zoom na sala [ID da reunião: 713 3506 9871; Senha de acesso: SXCqc8] o Júri do 

procedimento concursal para provimento do cargo de Chefe de Divisão Administrativa e 

Financeira, autorizado por deliberações proferidas nas reuniões do Conselho de Administração dos 

Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) de 07 de janeiro de 2022 

e da Assembleia Municipal de 28 de abril de 2022, sob proposta da Câmara Municipal de Coimbra, 

nos termos constantes na ata da reunião de 21 de fevereiro de 2022, para análise das candidaturas 

apresentadas, deliberação sobre a admissão,  exclusão dos candidatos e marcação da entrevista 

pública de seleção e tratamento de outros assuntos, de acordo com o estabelecido na Lei n.º 2/2004, 

de 15 de janeiro, alterada pelas Leis nºs 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 

3-B/2010, de 28 de abril, 64/2011, de 22 de dezembro, 68/2013, de 29 de agosto, e 128/2015, de 3 

de setembro, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, alterada pela 

Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro. 

Estiveram presentes Maria Matilde da Costa Lavouras Francisco, Professora Auxiliar da Faculdade 

de Direito da Universidade de Coimbra, na qualidade de Presidente do Júri, Ana Isabel Pires Sousa 

da Silva Braga, Diretora Delegada dos SMTUC e Olinto Miguel Teodoro Vieira, Consultor da Área 

Financeira, ambos na qualidade de vogais efetivos.  

Em seguida entrou-se na discussão da ordem de trabalhos, tendo o Júri, depois de analisados os 

processos, deliberado por unanimidade a admissão ao concurso das seguintes candidatas: Isabel 

Margarida Chorão Aguiar de Vaz Tomé e Sandra Isabel Gonçalves Correia. 

O Júri deliberou ainda excluir a candidata Beatriz Rosa Lopes Cancela, por não ter entregue as 

declarações, devidamente autenticadas e atualizadas, emitidas pelo serviço ou organismo de origem, 

das quais resulte inequivocamente a natureza da relação jurídica de emprego público e o tempo de 

serviço em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento tenha sido 

exigida a licenciatura indicada como requisito formal de recrutamento, bem como o respetivo 

conteúdo funcional, com especificação das tarefas e responsabilidades inerentes ao(s) mesmo(s), 

nos termos do aviso publicitado na Bolsa de Emprego Público (Código de Oferta: OE202207/0336). 
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A candidata também não formalizou, como exigido, a candidatura através do preenchimento do 

formulário para cargos dirigentes disponível na plataforma. 

Mais deliberou marcar a entrevista pública para o dia 28 de setembro de 2022, pelas 9:30, via 

plataforma informática, em endereço a comunicar às candidatas. 

E, não havendo qualquer outro assunto a tratar, a Senhora Presidente do Júri deu por encerrada a 

reunião, da qual se lavrou a presente ata e que vai ser assinada por todos os membros do júri.  

 
 

A Presidente do Júri 

 
 
 

 (Maria Matilde da Costa Lavouras Francisco) 
 

 

 

A Primeira Vogal do Júri 

 

 
(Ana Isabel Pires Sousa da Silva Braga) 

 

 

 

O Segundo Vogal do Júri 

 

 
 

(Olinto Miguel Teodoro Vieira) 
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