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Ao trigésimo dia do mês de Março de dois mil e vinte e um, o executivo da Junta de Freguesia de 

Vila Nova de Anços, reuniu na sede da Freguesia por convocatória do presidente, para cumprir a 

seguinte ordem de trabalhos: 

 

1. Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na carreira e 

categoria de Assistente Operacional – Cantoneiro. 

 

Relativamente ao ponto 1), tendo em conta que o candidato que ficou em primeiro lugar na lista de 

ordenação final homologada, do procedimento concursal levado a efeito para o preenchimento de um 

posto de trabalho na carreira de Assistente Operacional – Cantoneiro, publicado na II Série do Diário da 

República, de 03 de Setembro de 2020, recusou a proposta que lhe foi apresentada pela Junta de 

Freguesia, para celebrar o respetivo contrato de trabalho, foi contactado de seguida o candidato que 

ficou em segundo lugar na lista de ordenação final homologada. 

Apresentada proposta de trabalho ao candidato que ficou em segundo lugar, o mesmo aceitou-a e 

disponibilizou-se para celebrar contrato de trabalho com a Freguesia. 

Deste modo, tendo o trabalhador sido selecionado na sequência de procedimento concursal levado 

a efeito nos termos legais para o preenchimento de um posto de trabalho na carreira de Assistente 

Operacional – Cantoneiro, publicado na II Série do Diário da República, de 03 de Setembro de 2020 e 

tendo o mesmo aceitado a proposta que lhe foi apresentada pela Junta de Freguesia, o executivo 

deliberou por unanimidade celebrar contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 

na carreira e categoria de Assistente Operacional – Cantoneiro com o Sr. João Ricardo Rebola Cascão 

para preencher a vaga existente no mapa de pessoal da Freguesia de Vila Nova de Anços. 

  Nada mais havendo a tratar o presidente encerrou a reunião da qual se lavrou a presente ata. 

 

O Presidente: 

 

O Secretário: 

 

O Tesoureiro: 

  

 

  


