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CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA 

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA ASSISTENTE OPERACIONAL (MECÂNICO) 

ATA N.0 2 

Aos vinte e três dias do mês de ,:naio do ano de dois mil e dezanove, reuniu nas instalações da Divisão de
Manutenção da Frota da Câmara Municipal de Lisboa, sitas na Avenida Infante D. Henrique, Lote 1, em Lisboa, o
Júri do Procedimento Concursai Comum para Assistente Operacional (Mecânico), constituído pelo Técnico Superior
(Engenharia Mecânica), José Abel Henriques Robalo, na qualidade de Presidente, pelo Encarregado Operacional,
Armindo Manuel Martins Leandro, na qualidade de 1.0 Vogal Efetivo, e pelo Encarregado Geral Operacional
(Mecânico), Fortunato Pinto Gonçalves, na qualidade de 2.0 Vogal Efetivo, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto único - Substituir o perfil de competências adequado ao exercício da atividade, os métodos de
seleção a utilizar, os respetivos parâmetros de avaliação, a sua ponderação, a grelha classificativa de cada
método, o sistema de valoração final e os critérios de ordenação preferencial, estabelecidos na Ata n.º 1, de
16 de abril de 2019.

Por deliberação consignada na Ata n.0 1, de 16 de abril de 2019, o Júri procedeu, em consonância com o regime
então vigente e previsto na Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-
A/2011, de 6 de abril (que regulamentava a tramitação do procedimento concursai), à definição do perfil de
competências adequado ao exercício da atividade, à fixação dos métodos de seleção a utilizar, respetivos
parâmetros de avaliação, sua ponderação, grelha classificativa de cada método e sistema de valoração final, bem
como ao estabelecimento dos critérios de ordenação preferencial.

Sucede que, em 1 de maio de 2019, entrou em vigor a Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril (que regulamenta a
tramitação do procedimento concursai), que veio revogar a referida Portaria n.0 83-A/2009, de 22 de janeiro, e que é
aplicada aos procedimentos concursais que sejam publicitados após a data da sua entrada em vigor (cfr. artigos
48.0, 49.0 e 50.0 da Portaria n.º 125-A/2019).

Ora, considerando que a citada Portaria n.0 125-A/2019 se aplica ao presente procedimento concursai, uma vez que
não foi ainda publicitada a sua abertura, o Júri deliberou, por unanimidade e por votação nominal, substituir, nos
termos do n.º 1 do artigo 165.º e dos n.05 1 e 2 do artigo 169.0

, aplicáveis por força do disposto no n.º 1 do artigo
173.0, todos do Código do Procedimento Administrativo, aprovado em Anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de
janeiro, o perfil de competências adequado ao exercício da atividade, os métodos de seleção a utilizar, os respetivos

ff parâmetros de avaliação, a sua ponderação, a grelha classificativa de cada método, o sistema de valoração final e
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os critérios de ordenação preferencial, estabelecidos na Ata n.º 1, de 16 de abril de 2019, os quais cessam os seus
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