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EDITAL 
 

DELIBERAÇÕES APROVADAS EM MINUTA 
REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/08/2022 

 
José Rodrigues Paredes, Presidente da Câmara Municipal de Alijó, nos termos e para efeitos do disposto 
do número 1 no artigo 56.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, torna públicas as deliberações 
aprovadas pelo Executivo Municipal na reunião de Câmara ordinária de 26/08/2022. 
 

1. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
 

Ponto 1.1 – Presente Ata 15_2022 de 08/08. 
Deliberação: aprovada por unanimidade. 
 
Ponto 1.2 – Presente Proposta Presidência n.º 44/2022, referente ao recrutamento de 
trabalhadores necessários ao preenchimento de 3 postos de trabalho previstos no mapa de 
pessoal da Câmara Municipal de Alijó - Referência AT1- assistente técnico – Divisão 
Administrativa e Financeira - Recurso à reserva de recrutamento interna constituída nestes 
serviços. 
Deliberação: aprovado, por maioria com a abstenção dos vereadores Pedro Espírito Santo (PS) e 
Anabela Pereira (PS), o recrutamento de trabalhadores necessários ao preenchimento de três postos de 
trabalho previstos no mapa de pessoal e melhor identificados na proposta, por recurso à reserva de 
recrutamento interna, constituída no âmbito do procedimento concursal comum de recrutamento por 
tempo indeterminado na carreira e categoria de assistente técnico – referência AT1, pela ordem que 
figuram na ordenação final, constante da lista de ordenação final dos candidatos aprovados. 
 
Ponto 1.3 – Presente Proposta da Presidência n.º 45/2022, referente ao recrutamento de 
trabalhadores necessários ao preenchimento de 3 postos de trabalho previstos no mapa de 
pessoal da Câmara Municipal de Alijó - Referência AT2- assistente técnico – Divisão de Gestão 
Organizacional - Recurso à reserva de recrutamento interna constituída nestes serviços. 
Deliberação: aprovado, por maioria com a abstenção dos vereadores Pedro Espírito Santo (PS) e 
Anabela Pereira (PS), o recrutamento de trabalhadores necessários ao preenchimento de três postos de 
trabalho previstos no mapa de pessoal e melhor identificados na proposta, por recurso à reserva de 
recrutamento interna, constituída no âmbito do procedimento concursal comum de recrutamento por 
tempo indeterminado na carreira e categoria de assistente técnico – referência AT2, pela ordem que 
figuram na ordenação final, constante da lista de ordenação final dos candidatos aprovados. 
 
Ponto 1.4 – Presente Proposta da Presidência n.º 46/2022, referente ao recrutamento de 
trabalhadores necessários ao preenchimento de 5 postos de trabalho previstos no mapa de 
pessoal da Câmara Municipal de Alijó - Referência AO1- assistente operacional, área de auxiliar 
de serviços gerais - Divisão de Gestão Organizacional – Recurso à reserva de recrutamento 
interna constituída nestes serviços. 
Deliberação: aprovado, por maioria com a abstenção dos vereadores Pedro Espírito Santo (PS) e 
Anabela Pereira (PS), o recrutamento de trabalhadores necessários ao preenchimento de cinco postos 
de trabalho previstos no mapa de pessoal e melhor identificados na proposta, por recurso à reserva de  
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