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PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA OCUPAÇÃO DE 1 POSTO DE TRABALHO POR TEMPO 

INDETERMINADO NA CATEGORIA DE ASSISTENTE TÉCNICO – DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E 

CAPACITAÇÃO (BACK - OFFICE BALCÃO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE – Ref.ª 20/RH/2019) 

 

ATA  N.º 8 

APLICAÇÃO DO 2.º MÉTODO DE SELEÇÃO – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – LISTA DE CLASSIFICAÇÃO – 

DECISÃO FINAL 

 

Aos seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, reuniu nesta Câmara Municipal, o júri do 

procedimento concursal identificado em epígrafe, nomeado por despacho da Exma. Sra. Presidente, 

datado de 29 de março de 2019, a fim de apreciar eventuais alegações e tomar a decisão final sobre 

os candidatos excluídos na avaliação psicológica. 

 

I – Decisão final de exclusão 

Na sequência do projeto da lista de classificação do 2.º método de seleção - avaliação psicológica, 

constante da ata n.º 7, datada de 3 de fevereiro de 2021 e das notificações efetuadas no dia 15 de 

fevereiro de 2021 aos candidatos para efeitos de audiência prévia, foi apresentada exposição pela 

candidata Analora Ferreira Oliveira, que apesar de não revestir a forma devida, porquanto os 

candidatos foram informados que nos “(…) termos do disposto no n.º 1 alínea b) e n.º 2 do artigo 51.º da 

citada Portaria, o exercício do direito de audiência prévia dos interessados, deve ser efetuado mediante o 

preenchimento do formulário tipo, de utilização obrigatória, disponível em www.cm-mgrande.pt (agir - áreas de 

intervenção - recursos humanos - concursos - Ref.ª 20/RH/2019) (…)”, o júri analisará. 

 

Através de e-mail datado de 16 de fevereiro de 2021, e na sequência de notificação S/396/2021, no 

âmbito do procedimento concursal Ref.ª 19/RH/2019 – Front-Office Balcão de Atendimento ao 

Munícipe, a candidata Analora Ferreira Oliveira, expôs o seguinte (o e-mail encontra-se no plural, 

motivo pelo qual ainda que o assunto não esteja devidamente enquadrado, o júri considerará a 

apreciação nas duas referências): 

“(…) Boa tarde, acuso a receção deste e-mail, no entanto estranho o envio do mesmo, já que fui excluída por não 

ter comparecido aos métodos de seleção, quando nem sequer fui notificada por nenhuma das vias previstas na 

lei, para comparecer aos mesmos. (…)” 



 

2

 

 

Sobre o exposto pela candidata, cumpre refutar: 

Na sequência da ata n.º 7, datada de 3 de fevereiro, foi efetuada a notificação S/376/2021, de 12 de 

fevereiro, assinada e enviada à candidata a 15 de fevereiro, para o mesmo endereço de e-mail para o 

qual foi remetido o ofício para efeitos de audiência prévia, e cujo comprovativo de entrega se 

encontra apenso ao processo interno e será remetido à reclamante em resposta. 

A título adicional, importa ainda referir, que a empresa externa que aplicou o método de seleção, 

remeteu SMS para o número de contacto constante da candidatura, a todos os candidatos 

convocados para a avaliação psicológica. 

Assim, e não se verificando qualquer lapso no processo administrativo, o júri delibera por 

unanimidade, manter a decisão de exclusão constante daquela ata, que aqui se dá por integralmente 

reproduzida. 

 

II – Realização do método de seleção “entrevista profissional de seleção” 

Nos termos da ata supra referida, o júri delibera aplicar o método de seleção aos candidatos infra 

indicados: 

 Adélia Sofia Martins Mesquita 

 Ana Carina Gouveia Leal Nunes 

 Ana Luísa Carvalheiro Martins dos Santos 

 Ana Sofia Madeira da Silva Serra 

 Cátia Sofia Sousa Pinheiro 

 Célia Maria Agostinho Cintrão 

 David Carvalho Teixeira 

 Diana Filipa Barros da Mota Vilela 

 Fábio Miguel Bento Ribeiro 

 Gonçalo Pedro de Sousa Vieira da Silva 

 Jani Bento Lourenço 

 Joana Alexandra da Silva Leal 

 Joana Neto Farto 

 João Manuel de Sousa Valério 
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 Liliana de Jesus Carlos 

 Mónica Cristina Gomes Matias 

 Priscila da Costa Clara Lavos 

 Rui Bento de Almeida Pires 

 Rute Maria Raposo Fonseca 

 Sara Filipa Dinis de Sousa Francisco 

 Sónia Margarida Ramires Sardinha 

 Telma Carina Lemos Gaspar 

 

Mais delibera fixar o dia 22 de abril de 2021, para a realização das entrevistas profissionais de seleção, 

que terão lugar no Auditório da Resinagem, pelas 09h30, devendo os candidatos ser notificados com 

um intervalo de 20 minutos cada. Face às circunstâncias excecionais em que nos encontramos, 

motivadas pela pandemia da COVID-19, o júri está disponível para, em alternativa ao modelo 

presencial, realizar o método de seleção através de meio telemático por recurso à plataforma teams. 

Para o efeito, devem os candidatos informar até ao final do dia 12 de abril, que pretendem recorrer a 

esta possibilidade. 

 

Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade. 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião do júri e elaborou-se a presente ata, que vai 

ser assinada por todos os seus elementos. 

 

 

Almerinda Vidal Ferreira 

Presidente 

 

 

 

     Marina Alexandra Neves de Freitas                                            Sandra Marisa Ferreira Neto 

                          Vogal                                                                                              Vogal 
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