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Aos vinte dias do mês de Janeiro de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas, reuniu-se a Assembleia
de Freguesia de Vialonga, em Sessão Extraordinária, no Salão Nobre da Junta, Freguesia de Vialonga, com
a seguinte Ordem do Dia:
Ponto Único – Abertura de procedimento concursal comum de recrutamento para constituição de vínculo
de emprego público por tempo indeterminado com vista ao preenchimento de seis postos de trabalho.
Foi assim constituída a Mesa da Assembleia: Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, Sra. Ana Oliveira,
a 1ª Secretária a Sra. Joana Narciso, o 2º Secretário, o Sr. Paulo Antunes.
Estiveram presentes os seguintes membros da bancada da CDU: Elisabete do Carmo, Helena Freitas, Ana
Margarida Penedo, Paulo Basílio e Amândio Nunes. Na bancada do PS: Pedro do Canto e Telmo Soares,
tendo faltado por motivos de força maior os eleitos, Maria de Fátima Pires e Bruno Cordeiro. Na bancada
da Coligação Novo Rumo: Carlos Agostinho.
Pela Junta de Freguesia estiveram presentes os seguintes membros do executivo: Presidente da Junta, Sr.
José António Alves Gomes, os vogais, Srs. Vasco Matos e António Mateus.
De seguida a Sra. Presidente da Assembleia, deu início à Sessão Extraordinária, saudando os membros do
executivo da Junta de Freguesia e os eleitos das bancadas da Assembleia passando a palavra ao Sr.
Presidente da Junta de Freguesia que deu e explicação pela necessidade deste processo, dado que existia
uma grande lacuna de pessoas no quadro de pessoal da Autarquia, tendo de, para suprir estas faltas,
passar pelo recurso sucessivo a pessoas do IEFP e contratos de prestação de serviços com empresas
externas (Verdena e o Nabo do Brejo).
Tendo em consideração a possibilidade legal de poder proceder a esta contratação, a Junta de Freguesia
propôs a abertura de concurso para seis vagas de assistentes operacionais, existentes no Quadro de
Pessoal da Autarquia.
Dada a explicação do Sr. Presidente da Junta e não tendo havido intervenções por parte dos eleitos das
bancadas a Sra. Presidente da Assembleia colocou o ponto único da Ordem do Dia, à votação, tendo sido o
mesmo aprovado por maioria, com duas abstenções por parte da bancada do PS, nove votos a favor da
bancada da CDU e CNR, zero votos contra.
Não havendo mais questões, a Sra. Presidente da Assembleia, passou à leitura da ata em minuta, a qual foi
lida pelo segundo Secretário, Sr. Paulo Antunes, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade.
A Sra. Presidente da Assembleia agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a sessão da
Assembleia de Freguesia, cerca das vinte e uma horas e quinze minutos.
A Mesa da Assembleia de Freguesia:
A Presidente da Assembleia –
A 1ª Secretária da Assembleia –
O 2º Secretário da Assembleia –
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