
 

 

 

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA PREENCHIMENTO DE UMA VAGA NA 

CARREIRA DE TÉCNICO SUPERIOR, CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR, ÁREA DE 

RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO, PARA A DIVISÃO DE CULTURA, JUVENTUDE E 

DESPORTO 

 

ATA Nº 4 

 

Aos doze dias, do mês de janeiro, de dois mil e vinte e dois, na Câmara Municipal da Ribeira 

Grande, reuniu o júri do procedimento concursal comum para preenchimento, de 1 (um) posto 

de trabalho, carreira de Técnico Superior, categoria de Técnico Superior, área de Relações 

Públicas e Comunicação, para a Divisão de Cultura, Juventude e Desporto, constituído por: ------ 

Cátia Carreiro Sousa, Vereadora da CMRG, Presidente do júri; -------------------------------------------- 

Maria Filomena Fonseca da Cruz Pinge, Técnica Superior, Vogal; ----------------------------------------- 

E Sónia Jesus Couto Moniz, Chefe de Divisão de Cultura, Juventude e Desporto, Vogal, a fim de 

proceder à análise e apreciação de declarações de impedimento de participação na Prova de 

Conhecimentos, marcada para o dia 18 de janeiro próximo, por situação de isolamento 

profilático, por contato direito e por teste positivo de doente diagnosticado com COVID-19, 

como medida determinada pela autoridade de saúde, tanto de candidata, como de membro de 

júri e de elementos dos serviços administrativos municipais de apoio aos procedimentos 

concursais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. O júri decidiu, tendo em conta a validade da fundamentação das justificações de faltas 

apresentadas, as questões de saúde pública em causa, e face aos elevados números de casos 

positivos da doença por Covid-19, que se têm registado no concelho da Ribeira Grande e na 

Ilha de S. Miguel nos últimos dias, adiar a marcação da Prova de Conhecimentos e remarcar 

para o dia 26 de janeiro de 2022, com início às 9h30, no Teatro Ribeiragrandense, a 

realização da Prova de Conhecimentos, convocando para o efeito o mesmos candidatos, 

notificados pela Ata anterior. --------------------------------------------------------------------------------- 

2. O Júri deliberou ainda solicitar a notificação dos candidatos do conteúdo a presente Ata. --- 

 

 

 



 

 

 

 

E nada mais havendo a considerar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata que, 

depois de lida e aprovada, vai ser assinada e rubricada por todos membros do júri. ---------------- 

 

O Júri, 

 

A PRESIDENTE, 

 

 

 

_________________________________________ 

(Cátia Carreiro Sousa) 

 

 

A VOGAL, 
 
 
 

__________________________________ 
(Maria Filomena Fonseca da Cruz Pinge) 

 

A VOGAL, 
 
 
 

__________________________________ 
(Sónia Jesus Couto Moniz) 
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