
CÂ1vIARA MUNICIPAL DE LISBOA 

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA TÉCNICO SUPERIOR (MEDICINA VETERINÁRIA) 

ATAN.0 2 

Aos 29 dias do mês de maio do ano de dois mil e dezanove, pelas 1 OhOO, reuniu no Centro de Documentação sito 

no Edifício Central da Câmara Municipal de Lisboa, Campo Grande, n.0 25, Bloco F, 1.° andar, em Lisboa, o Júri do 

procedimento concursai comum para Técnico Superior (Medicina Veterinária) constituído pela Dr.ª Maria Luísa da 

Costa Martinez, Chefe de Divisão de Promoção e Dinamização Local, na qualidade de Presidente, pelo Professor 

Doutor Virgílio da Silva Almeida, Professor Associado da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de 

Lisboa, na qualidade de 1.° Vogal Efetivo, e por Marta Antas Fernandes Videira, Técnica Superior (Medicina 

Veterinária), na qualidade de 2.ªVogal Efetiva, com a seguinte ordem de trabalhos: 

Ponto único - Substituir as deliberações constantes da ata n.0 1 (referentes à definição do perfil de 

competências adequado ao exercício da atividade, à fixação dos métodos de seleção a utilizar, respetivos 

parâmetros de avaliação, a sua ponderação, a grelha classificativa de cada método e o sistema de valoração 

final, estabelecimento de critérios de ordenação final), face à entrada em vigor, a 1 de maio de 2019, da 

Portaria n.° 125-A/2019, de 30 de abril, a qual regulamenta a tramitação do procedimento concursai nos 

termos do n.° 2 do artigo 37.° da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.° 35/2014, 

de 20 de junho (LTFP), e que veio revogar a Portaria n.° 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada 

pela Portaria n.° 145-A/2011, de 6 de abril. 

No passado dia 27 de março de 2019, pelas 10h00, o Júri do presente procedimento concursai comum para Técnico 

Superior (Medicina Veterinária) reuniu a fim de deliberar sobre a seguinte ordem de trabalhos: 1 - definir o perfil de 

competências adequado ao exercício da atividade; li - fixar os métodos de seleção a utilizar, bem como os

respetivos parâmetros de avaliação, a sua ponderação, a grelha classificativa de cada método e o sistema de

valoração final; Ili - estabelecer critérios de ordenação preferencial.

As deliberações do Júri sobre os pontos supra indicados constam da respetiva ata n.° 1 que se encontra junta ao 

processo, tendo sido tomadas de acordo com a Portaria n.° 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 

Portaria n.° 145-A/2011, de 6 de abril, à data em vigor. 

Não obstante, no dia 1 de maio de 2019, entrou em vigor a Portaria n.° 125-A/2019, de 30 de abril, que regulamenta 

a tramitação do procedimento concursai nos termos do n.° 2 do artigo 37.° da Lei Geral do Trabalho em Funções 
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