
 

 

 
 
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA OCUPAÇÃO DE 1 POSTO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO NA CATEGORIA DE TÉCNICO 

SUPERIOR (BIOLOGIA/ENGENHARIA BIOLÓGICA) 

REF.ª 5/RH/2020 

 

APLICAÇÃO DO 1.º MÉTODO DE SELECÇÃO – PROVA DE CONHECIMENTOS – LISTA DE CLASSIFICAÇÃO 

 

Aos dezasseis dias do mês de abril do ano 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 10 de novembro de 2020, a fim de deliberar sobre o resultado da aplicação 

do 1.º método de seleção – prova escrita de conhecimentos – e elaborar a respetiva lista de classificação, nos termos do art.º 25.º, n.º 1 da Portaria 

n.º 125-A/2019, de 30 de abril, doravante designada apenas por Portaria. 

 

I – Resultados obtidos na prova escrita de conhecimentos 

 

Nome do candidato  Classificação obtida 

Ana Rita Teixeira Martins 17,75 

Eurico Duarte Coelho 15,75 

Inês Órfão Dias 16,5 

Sónia Saraiva Guerra 17,75 

 

Não compareceu à prova escrita de conhecimentos, a candidata Andreia de Barros Mendes Penado, o que equivale à exclusão do presente 

procedimento concursal, nos termos do ponto 4.4 do aviso de abertura. 

 

A grelha de correção da prova de conhecimentos e a valoração obtida pelos candidatos em cada questão, encontram-se apensos ao processo deste 

procedimento concursal. 

 

II – Aplicação do método de seleção avaliação psicológica 

A aplicação deste método de seleção será efetuada por entidade especializada privada, na medida em que esta Câmara Municipal não possui 

técnicos com as competências adequadas para o efeito. 

 

Assim, o júri delibera que o método de seleção avaliação psicológica, será aplicado a todos os candidatos que na prova escrita de conhecimentos 

obtiveram valoração igual ou superior a 9,5 e que se passam a identificar: 

1. Ana Rita Teixeira Martins 

2. Eurico Duarte Coelho 

3. Inês Órfão Dias 

4. Sónia Saraiva Guerra 

 

Considerando as diligências tomadas pelo serviço de Recursos Humanos, a empresa contratada para a realização deste método de seleção, aplicará 

o mesmo no dia 27 de abril, em horário e local a notificar aos candidatos.  

 

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. 

 

 

 

Pedro Nuno Jerónimo Gonçalves                                              Vasco Pereira Ruivaco Fernandes                                   Marina Alexandra Neves de Freitas 

                 Presidente                                                                                           Vogal                                                                                     Vogal 
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